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INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION
PFDiM – CZŁONKIEM FORUM DARCZYŃCÓW W POLSCE
SŁOWO OD PREZES FUNDACJI
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INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION
International Youth Foundation (IYF) została założona w 1990 roku jako niezależna międzynarodowa
organizacja pozarządowa. Cel, jaki sobie wytyczyła,
to wspieranie programów służących poprawie warunków życia i perspektyw stojących przed młodymi
ludźmi w miejscu ich życia, nauki, pracy i zabawy.

IYF realizuje ten cel poprzez:
• Tworzenie światowej sieci organizacji nastawionych na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży.
• Pomoc finansową pozwalającą na propagowanie najlepszych wzorców pracy z dziećmi
i młodzieżą.
• Nagłaśnianie problemów dzieci i młodzieży.
• Rozwijanie międzynarodowej filantropii na
rzecz dzieci i młodzieży.
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 2007 działalność IYF objęła
ponad 70 państw, między innymi:
Afrykę Południową, Argentynę, Australię, Brazylię,
Chiny, Czechy, Ekwador, Filipiny, Finlandię, Hiszpanię, Holandię, Indie, Irlandię, Izrael, Japonię, Kanadę, Kolumbię, Koreę Południową, Meksyk, Niemcy,
Paragwaj, Peru, Palestynę, Polskę, Portugalię, Puerto Rico, Rosję, Rumunię, Słowację, Stany Zjednoczone, Tajlandię, Tajwan, Tanzanię, Urugwaj, Wenezuelę, Wielką Brytanię i kraje bałkańskie.

PFDiM – Członkiem Forum Darczyńców w Polsce
W 2002 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
została członkiem założycielem Forum Darczyńców
w Polsce. Forum zrzesza organizacje, instytucje
i firmy, które przyznają dotacje na różnorodne 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. Odbiorcami pomocy
są najczęściej inne organizacje pozarządowe, obywatelskie grupy nieformalne, placówki oświatowe
i kulturalne, a niekiedy także osoby indywidualne.
Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji na działania organizacji obywatelskich
i innych instytucji, które dążą do pozytywnych zmian
społecznych. Stara się także tworzyć przyjazne
i przejrzyste warunki rozwoju organizacji udzielających wsparcia materialnego i niematerialnego oraz
budować ich społeczną wiarygodność.

Forum Darczyńców realizuje swoje cele
przez:
• wymianę informacji i wzajemną edukację w zakresie doskonalenia procesów przyznawania dotacji
oraz oceny ich wpływu na pozytywne zmiany;
• promocję organizacji, które efektywnie wykorzystują przyznane im dotacje i rozliczają się
z nich wzorowo;
• analizowanie rozwiązań prawnych regulujących działalność filantropijną w Polsce oraz
nagłaśnianie istotnych zmian w zasadach prowadzenia takiej działalności;
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• zbieranie i publikowanie materiałów oraz organizowanie szkoleń i konferencji o tematyce
ważnej dla działalności filantropijnej;
• współpracę z organizacjami zagranicznymi
o podobnym profilu działania, potencjalnymi
darczyńcami z kraju i zagranicy.

Słowo od Prezes Fundacji

ŻYCIE OBJAZDOWE
Od wielu lat prowadzę życie objazdowe. Objeżdżam rozliczne miejscowości, spotykając się
z dziećmi w szkołach i bibliotekach. Czytelników zachęcam do czytania, a sama czytam
literalnie wszystko co się nawinie.
Różnorakie reklamy – „Salon trumien”, „Studio Paznokcia”, fikuśne nazwy miejscowości,
ostatnio np. „Zajączki Bankowe” – dookoła kompletne pustkowie, w widokach manko, ale
ileż pola do wyobraźni; szyldy przydrożnych „salonów gastronomicznych”, a także ich jadłospisy. Zwłaszcza te z zestawami – „zestaw śniadaniowy”, „zestaw obiadowy”. Żadnej możliwości wyboru, zestawienia samej sobie wybranych potraw, bo ktoś zrobił to już za mnie.
I tak jakoś te przymusowe zestawy obiadowe kojarzą mi się z zestawami pytań zadawanych mi przez dzieciaki w czasie moich objazdów.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kto jest Pani idolem?
Pani znak zodiaku?
Ulubiony kolor?
Auto?
Potrawa?
Numer buta???

Ten numer buta to chyba syndrom Kopciuszka. Skoro Kopciuszkowi udało się, dzięki
małej nóżce wejść na tron, to może móżdżek też warto mieć mały... Skąd takie pytania?
Sama bym na to chyba nie wpadła, ale dzięki znajomym bibliotekarkom udało się rozwiązać
zagadkę.
Kolorowe czasopisma z najniższej półki roją się od informacji o życiu idoli, bóstw lokowanych na najwyższych półkach, lub jak kto woli – na szczeblach drabiny społecznej.
A informacje te ograniczają się najczęściej do odpowiedzi na powyższy zestaw pytań
podanych w ramce przy fotografii idola. Bo autorytety, to już teraz nie w modzie. No trendy.
Tak mówią o nich niestety politycy, tak pisze prasa prasująca szare komórki. Że stoją tam,
gdzie kiedyś stało ZOMO, że są moralnie naganne, że łże – i w ogóle – be.

No to zajrzałam do słownika. Najpierw pod literę A:
AUTORYTET –		„człowiek budzący zaufanie, będący ekspertem w jakiejś dziedzinie, albo
wyrocznią w sprawach moralnych, cieszący się poważaniem i mający
wpływ na zachowanie i myślenie innych ludzi”.
A pod literką I:
IDOL – „przedmiot kultu, uwielbienia”.
Ciekawe – tu przedmiot, tam podmiot...
I z ciekawości, kiedy dzieciaki pytały mnie – kto jest moim idolem, zaczęłam odbijać
piłeczkę, pytając:
A Waszym kto?
Lista nie była długa. Ograniczała się do paru nazwisk, lub ksyw ze show biznesu i kilku
sportowców. I okazało się, że prawie wszystkie dzieciaki chcą być w przyszłości takimi idolami, żeby ich wszyscy podziwiali w TV za markowe ciuchy i stan konta. I przy okazji dowiedziałam się, że idolowi nie zadaje się pytań – kto jest jego idolem? – bo każdy z nich jest
idolem samego siebie.
Uff! Kamień spadł mi z serca! Bo na każdym spotkaniu dzieciaki zadawały mi przecież
i to pytanie: - Kto jest Pani idolem... więc to na szczęście nie ja. Aha i jeszcze jedno –
w słowniku współczesnym języka polskiego hasło „idol” sąsiaduje z hasłem „idiotyzm”.

Wanda Chotomska
P.S. A jeśli chodzi o hasło „autorytet”, to przypomniały mi się słowa prof. Rzeplińskiego
o Ryszardzie Kapuścińskim: „Kapuścińskiego nie można udeptać w błoto, tak jak z zera nie
można zrobić herosa”.

WIZJA, MISJA I STRATEGIA FUNDACJI

Wizja, misja, strategia
Wizja
Celem naszych działań jest wszechstronny rozwój dzieci
i młodzieży. Chcemy pomagać w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne. Zależy nam
na wspieraniu rozwoju intelektualnego, społecznego oraz
fizycznego dzieci i młodzieży, aby zwiększyć ich szanse
na sukces edukacyjny i życiowy. 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 młodzieżowych. 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. Od września
1992 r. do końca 2007 r. przyznaliśmy 3661 dotacji na
łączną kwotę 36 238 893 zł. Każdego roku pomagamy
ponad 200 tys. dzieci i młodzieży.

Misja
Poprzez współpracę z lokalnymi partnerami chcemy
wyrównywać szanse dzieci i młodzieży z terenów i środowisk w trudnej sytuacji. Zależy nam na wspieraniu
rozwoju intelektualnego, społecznego oraz fizycznego
młodego pokolenia, aby zwiększyć jego szanse na sukces edukacyjny i życiowy.

Strategia
Staramy się być wszędzie tam, gdzie ludziom i organizacjom działającym na rzecz dzieci i młodzieży potrzebna
jest pomoc finansowa, organizacyjna czy szkoleniowa.
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Ten cel realizujemy głównie poprzez system przyznawania
dotacji. Jednakże dbamy również 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.

Problemy, czyli najistotniejsze
ograniczenia, które według nas
utrudniają rozwój dzieci i młodzieży
w naszym kraju

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

– Nierówne szanse dzieci i młodzieży
w dostępie do informacji i instytucji
gwarantujących uczestnictwo w kulturze.
– Rozziew pomiędzy ofertą edukacji
formalnej a potrzebami rynku pracy =
„stacja widmo”.
– Brak dostępu do edukacji nieformalnej
pogłębia różnice między młodymi ludźmi
ze środowisk defaworyzowanych
i faworyzowanych.

Nowe Przestrzenie Edukacji

– Nierówne szanse edukacyjne dzieci
i młodzieży z małych miasteczek i wsi.
– Brak współpracy społeczności lokalnych
w działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
– Słaba współpraca ośrodków
edukacyjnych z dużych miast i z małych
miejscowości.
– Małe możliwości rozwoju umiejętności
społecznych młodzieży.
– Brak partnerstwa w relacjach dorośli –
młodzi (nieznajomość zasad pedagogiki
kontaktu).
– Akcyjność działań społecznych.
– Niestosowanie procedur demokratycznych
w codziennym życiu społecznym.

Analizowanie sytuacji dzieci i młodzieży
w Polsce oraz opracowywanie modeli opartych na edukacji nieformalnej.

Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Programy wspierające działania społeczności lokalnych, samorządów i organizacji pozarządowych na rzecz dzieci i młodzieży.
Programy promujące współpracę ośrodków
edukacyjnych z dużych miast i z małych
miejscowości.

Działania Społeczne Młodzieży
Program wspierający młodzieżowe projekty
lokalne umożliwiające młodym ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne oraz
wszechstronny rozwój osobisty. Programy
pomagają w budowaniu relacji partnerskich
między młodymi ludźmi a dorosłymi.

ANALIZA PROGRAMÓW
SPONSORZY I WOLONTARIUSZE
PROGRAMY FUNDACJI

ANALIZA PROGRAMÓW
Realizujemy nasze programy, wybierając te metody,
które bezpośrednio włączają do działań dzieci oraz
młodzież i w ten sposób ich aktywizują.

Dotacje
Jesteśmy przekonani, że przyznawanie dotacji rozwija
młodych ludzi, ponieważ wymagamy od nich samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności. Dlatego
właśnie ta forma jest najbliższa naszej wizji pracy na
rzecz dzieci i młodzieży. W roku 2007 przyznaliśmy
294 dotacje na łączną kwotę 2 790 095,71 zł.

Szkolenia
Dotowane przez nas organizacje nigdy nie są pozostawiane same sobie. Wspieramy je szkoleniami,
które uczą, jak działać sprawniej. Dzięki rozbudowanemu systemowi szkoleń docieramy do rodziców,
nauczycieli i samej młodzieży. W 2007 roku przeprowadziliśmy 83 szkolenia dla 4416 osób.

Seminaria i konferencje
Seminaria są okazją do dialogu i budowania porozumienia. Wiemy, że debata nad sprawami dotyczącymi dzieci i młodzieży jest niezbędna, by móc
zagwarantować im szanse na lepszą przyszłość.

Badania naukowe
Chcemy wnikliwie badać środowisko dzieci i młodzieży, by móc jak najpełniej odpowiadać na ich
potrzeby. Dlatego korzystamy z wyników badań naukowych, analizujemy dokumenty dotyczące europejskiej i światowej strategii edukacyjnej.

Publikacje
Opracowując nowoczesne metody pracy z młodzieżą, zawsze pamiętamy o tym, by z naszych dokonań
mogła skorzystać jak największa liczba zainteresowanych. Nasze publikacje obejmują nie tylko tema-
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tykę związaną ze standardami edukacji, ale również
inne aspekty efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą
lub na ich rzecz.

sponsorzy i wolontariusze
Dziękujemy instytucjom, dzięki którym
mogliśmy prowadzić nasze działania
Fundacja im. Stefana Batorego
Evans Foundation
Fundacja BRE Banku
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
Fundacja Przezorność (założona przez Prudential
PLC , UK)
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa
Agencja Programu Młodzieżowego
General Electric Foundation
International Youth Foundation
Levi Strauss Foundation
Nokia Polska
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Robert Bosch Stiftung GmbH
Fundacja PZU
Nestle Waters Polska S.A.
Schneider Electric

Dziękujemy też wszystkim osobom, które
wsparły nasze działania
Radą i pomocą służyli nam:
Jarosław Chojecki, Marcin Tomalak, Elżbieta Sołtys,
Ewa Winiarczyk, Jolanta Niwińska, Anna Giza,
Aleksandra Daszkowska, Barbara Fatyga, Jerzy
Wiśniewski, Renata Sobolewska, Anna Ciupa, Beata
Ciężka, Witold Skrzypczyk, Małgorzata Kowalewska,
Hanna Belke-Markiewicz, Tomasz Waleczko,
Sławomir Prusakowski, Marzena Łotys, Piotr
Legutko, Katarzyna Koszewska, Sylwia MaksimWójcicka, Ryszard Michalski, Teresa Torańska,

Barbara Kobyłecka, Dorota Kawińska-Domurad,
Beata Maliszkiewicz, Michał Kuziak, Mateusz
Krajewski, Małgorzata Piasecka, ks. Mieczysław
Puzewicz, Marek Klara, Leszek Zegzda, Wacław
Idziak, Małgorzata Wojnowska, Piotr Halbersztat,
Maciej Juchniewicz, Jacek Jusis, Maciej Gibas,
Jacek Milewski, Jerzy Boczoń, Marta Lewandowska,
Paweł Buksalewicz, Henryka Sokołowska, Marcin
Chomicki, Danuta Daszkiewicz, Jerzy Szczepaniec,
Stanisław Stach, Stanisław Baska, Halina
Marczak, Joanna Krzoska, Agata Geppert, Marta
Grefka, Dorota Nawalaniec, Diana Aszyk, Michał
Stefanowski, Zbigniew Jusis, Anna Zajkowska,
Mariusz Marciniak, Mirosława Nerło, Joanna Bąk,
Michalina Dudek, Leszek Król, Michał Potocki,
Ewelina Kliza, Martyna Menge, Artur Stelmach.

Programy Fundacji
Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży wspiera prowadzone przez lokalne organizacje projekty, które
mają na celu wyrównywanie szans edukacyjnych
młodzieży ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców.
Od sześciu lat prowadzimy program „Równać Szanse” dzięki funduszom Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
„Potrzeba całej wsi, by wychować jedno dziecko na porządnego człowieka” – mówi afrykańskie
przysłowie. Wierzymy, że wychowanie dzieci wymaga współpracy lokalnej społeczności. Dlatego od
ponad 14 lat wspieramy i inspirujemy inicjatywy,
w których rodzice, nauczyciele, samorządy lokalne
i organizacje pozarządowe wspólnie starają się tworzyć przyjazne środowisko dla dzieci i młodzieży.
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ProgrAM „Równać Szanse 2007”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Idea
Celem programu „Równać Szanse” jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans
edukacyjnych, a tym samym startu życiowego młodzieży w wieku 13-19 lat z terenów wiejskich i małych miast do 20 tys. mieszkańców.

Program
Na program „Równać Szanse” składają się konkursy dotacyjne, szkolenia, sieć liderów, regionalne fora
edukacyjne i Akademia Programu „Równać Szanse”.

Konkursy dotacyjne
Konkursy są zróżnicowane pod względem wymagań,
wysokości dotacji oraz czasu realizacji projektów. Dzięki
temu zarówno doświadczone, jak i początkujące instytucje i organizacje mogą korzystać z oferty programu.
Regionalny konkurs grantowy (RKG) jest przewidziany dla
krótko działających organizacji z niewielkim doświadczeniem i przyznaje dotacje do 7 tys. zł na działania trwające
pół roku. Mogą w nim startować organizacje pozarządowe, szkoły, placówki pozaszkolne i grupy nieformalne.
W organizacji RKG Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży współpracuje z pięcioma lokalnymi organizacjami.
W 2007 r. po raz pierwszy w ogólnopolskim konkursie
grantowym mogły aplikować wyłącznie organizacje pozarządowe. Kwota dotacji wynosiła 20 tys. zł na działania
trwające dziesięć miesięcy. Dwa konkursy otwarte uzupełnia zamknięty konkurs na projekty modelowe.

Szkolenia
Na szkoleniach przekazywana jest wizja wyrównywania
szans edukacyjnych oraz podnoszone są umiejętności
niezbędne dla koordynatorów podczas realizacji projektów. W 2007 r. w ramach programu „Równać Szanse” odbyło się 18 szkoleń, w których wzięły udział 743 osoby.

Platforma internetowa
Jest podstawowym narzędziem komunikacji dla
wszystkich członków Sieci Liderów programu „Równać Szanse” i osób zainteresowanych działaniami
programu.

Regionalne Fora Edukacyjne
Są organizowane przez Partnerów Regionalnych. Forum
jest miejscem spotkań ludzi zajmujących się edukacją.
Stwarza możliwość prezentacji efektów pracy uczestników projektów i wymiany doświadczeń między koordynatorami i innymi animatorami lokalnych działań.

Sieć Liderów
Sieć Liderów to grupa aktywnych koordynatorów
działających na forum strony internetowej programu, realizujących projekty w ramach programu oraz
wspierających działania wyrównujące szanse edukacyjne młodzieży w środowiskach lokalnych.
Te działania wspierane są przez Akademię Programu
„Równać Szanse”, która w swojej ofercie, oprócz wprowadzania w nowe środowiska programów modelowych,
organizuje również szkolenia dla koordynatorów oraz
doraźną pomoc ekspertów z różnych dziedzin.
W roku 2007 przyznaliśmy 212 dotacji na łączną
kwotę 2 247 075,88 zł.

Nowe Przestrzenie Edukacji
Celem naszych działań jest podniesienie jakości
pracy z dziećmi i młodzieżą w warunkach pozaszkolnych, opracowywanie modelowych projektów
działań edukacji nieformalnej, tworzenie nowych
przestrzeni pracy z dziećmi i młodzieżą.
Programy realizowane w ramach Nowych Przestrzeni Edukacji służą wprowadzeniu innowacyjnych
metod pracy z dziećmi i młodzieżą w miejscach,
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w których występuje deficyt zajęć pozalekcyjnych.
Mają one stanowić model dla innych instytucji samorządowych, tak aby oferta dla dzieci i młodzieży
na poziomie lokalnym nie ograniczała się wyłącznie
do lekcji szkolnych. Jako jedyna instytucja prowadzimy też programy dla młodzieży ze szkół zawodowych i techników.
Prowadzimy dwa programy, które stanowią ofertę
zajęć pozalekcyjnych dla szkół. Jest to polsko-czesko-niemiecki Klub-Net oraz zajęcia umiejętności
społecznych dla szkół zawodowych i techników,
a także dwa programy modernizujące świetlice dla
dzieci oraz lokalne biblioteki.

Program „Biblioteka – Centrum
Informacji Lokalnej”
Idea
Ideą programu jest przekształcenie istniejących
samorządowych bibliotek publicznych lub części
ich przestrzeni w lokalny młodzieżowy ośrodek animacji życia społecznego upowszechniający wiedzę
o społeczeństwie, kulturze, gospodarce. W nowo
zaadaptowanym miejscu pod nazwą Centrum Informacji Lokalnej aktywność nie ogranicza się tylko do
realizacji typowych zadań biblioteki, lecz ma służyć
młodym ludziom w rozpowszechnianiu najnowszych
informacji z każdej dziedziny, np. na temat poszukiwania pracy, a także wymienianiu się poglądami,
pomysłami i doświadczeniami.

Program
PFDiM organizuje dla uczestników programu spotkania konsultacyjne z projektantami wnętrz, integracyjno-informacyjne oraz wizyty studyjne. Oprócz
tego przygotowywane są szkolenia dotyczące
oferty programowej Centrum Informacji Lokalnej
(CIL), w tym szkolenia dla młodzieży i nauczycieli

z zakresu edukacji ekonomicznej ze szczególnym
naciskiem na kształtowanie świadomych postaw
konsumenckich. Celem prowadzonych szkoleń
jest przygotowanie uczestników i partnerów lokalnych do realizacji założeń programu. Łączna kwota dotacji wyniosła 122 500 zł.
W roku 2007 powstało pięć Centrów Informacji
Lokalnej na terenie województwa łódzkiego (Lututów, Wartkowice, Świnice Warckie) i mazowieckiego (Kałuszyn, Czarnia). Natomiast Centra Informacji Lokalnej, które powstały podczas poprzednich
edycji programu (w Garwolinie, Iłży, Rzeczniowie,
Zgierzu, Uniejowie, Bogatem, Sulejówku i Myszyńcu) kontynuowały swoje działania. Każde Centrum
Informacji Lokalnej koordynowane jest przez lokalną organizację pozarządową i spełnia opracowany
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży standard
wyglądu i organizacji wewnętrznej. Dotacje zostały
wykorzystane m.in. na remont i wyposażenie pomieszczeń, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, doposażenie księgozbiorów i realizację projektów młodzieżowych

Program „Świetlice–Moje Miejsce”
„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,
pozwól mi zrobić, a zrozumiem”
Konfucjusz

Idea
Głównym celem programu 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. Ważnym celem programu jest
także przygotowanie dorosłych uczestników programu (opiekunów, wolontariuszy, rodziców) do organizowania zajęć edukacyjnych w świetlicy i tworzenia
przyjaznej przestrzeni dla dzieci.
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Program
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 Młodzieży. Gry możliwie szeroko odpowiadają na
potrzeby dzieci, rozwijają ich manualne i praktyczno-techniczne umiejętności oraz zachęcają
do zainteresowania się naukami ścisłymi.
• Aranżacja wnętrza świetlicy. W celu zapewnienia dzieciom najbardziej optymalnych warunków i wygód w pomieszczeniu, w którym
przebywają, oraz efektywnego wykorzystania
dostępnej przestrzeni każda świetlica uczestnicząca w programie zostaje, przy współpracy
z projektantem wnętrz, przystosowana do prowadzonych zajęć i potrzeb dzieci.
• Zaangażowanie rodziców. Współpraca z rodzicami jest jednym z najważniejszych czynników
wpływających na działalność świetlicy. Ich
udział w prowadzeniu zajęć, wzajemny kontakt
z innymi rodzicami daje dzieciom poczucie
bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery.
Każda świetlica musi spełnić podstawowe standardy programu, tj.:
• pomieszczenie dostosowane do potrzeb dzieci;
• odpowiednie wyposażenie (sprzęty, pomoce naukowe);
• świetlica otwarta w godzinach wygodnych
dla dzieci;
• duże grono aktywnie współpracujących ze
świetlicą młodych i dorosłych wolontariuszy;

• duże zainteresowanie i współpraca z rodzicami;
• bezpośrednie angażowanie się rodziców w pro
wadzenie zajęć;
• w świetlicy realizowane są pomysły dzieci.

Life Skills – Trening
Umiejętności Społecznych
Polska edycja programu Life Skills – Trening Umiejętności Społecznych jest częścią międzynarodowego programu o tej samej nazwie, organizowanego
przez International Youth Foundation (IYF – Międzynarodowa Fundacja Młodzieży) dzięki dotacji od
Fundacji General Electric. W Europie program realizowany jest równocześnie w Polsce i na Węgrzech.

Idea
Celem programu jest rozwinięcie wśród młodzieży w Polsce umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą możliwości znalezienia miejsca na rynku pracy.

Program
Komponenty programu:
Do końca roku 2007 do prowadzenia zajęć przygotowano merytorycznie i metodycznie 54 nauczycieli. Dotychczas programem objętych zostało ok.
1100 uczniów w 14 szkołach zawodowych i technikach w Łodzi i w Gdańsku. Docelowo programem
objętych zostanie 4 tys. uczniów, a zajęcia dla nich
będzie prowadzić 210 pedagogów.
Uczniowie szkoleni są w trzech obszarach umiejętności życiowych (Life Skills):
• rozwój osobisty rozumiany jako umiejętność
adekwatnej oceny własnych zasobów, stawiania celów, umiejętności przywódczych;
• rozwiązywanie problemów rozumiane jako
umiejętności komunikacyjne, budowanie porozumienia, zarządzanie konfliktem;
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• rozwój umiejętności pracowniczych rozumiany
jako umiejętność pracy w grupie, etyka pracy,
zdolność oceny i podejmowania ryzyka, zarządzanie projektem, zarządzanie czasem i finansami.
Częścią programu jest realizacja samodzielnych
prospołecznych projektów uczniowskich tworzonych
i realizowanych w grupach co najmniej pięcioosobowych. W roku szkolnym 2006/2007 zrealizowano 34 projekty na łączną kwotę 55 881,72 zł.
W ramach projektów między innymi w jednej z gdańskich szkół powstało studio nagrań, skonstruowano prototyp rowerowej ładowarki do telefonów komórkowych, organizowano warsztaty fotograficzne
zwieńczone wystawami, organizowano zajęcia dla
dzieci z domów dziecka, remontowano domy samotnej matki.

Program „ Klub-Net”
Idea
Klub-Net to sześcioletni program prowadzony
wspólnie z partnerskimi fundacjami z Czech i Niemiec oraz z pomocą finansową i ze wsparciem merytorycznym Fundacji im. Roberta Boscha. Celem
programu było stworzenie klubów uczniowskich
w szkołach ponadpodstawowych na terenie Polski,
Czech i Niemiec, a tym samym warunków do tego,
by młodzież mogła aktywnie uczestniczyć w życiu
swojej szkoły i miejscowości oraz by umożliwić im
przygotowanie się do życia we wspólnej Europie.

Program
Każdy klub uczniowski jest rezultatem współpracy szkoły i lokalnej organizacji pozarządowej, która
koordynuje działalność klubu oraz otrzymuje na ten
cel dotację. Członkowie klubów uczniowskich samodzielnie planują swoje działania na rzecz szkoły i środowiska lokalnego oraz współpracują z partnerami

z Czech i Niemiec, wspólnie realizując międzynarodowe projekty. Obecnie w Polsce istnieje już 20 klubów
uczniowskich. W roku 2007 zostało zorganizowane
w Polsce seminarium międzynarodowe, w którym
uczestniczyło prawie sto osób. Podczas seminarium
przedstawiciele klubów uczniowskich przygotowywali
wspólne międzynarodowe projekty, których realizacja
została zaplanowana w roku 2008.

Dbajmy o rozwój dzieci
z Nestle Aquarel
Idea
Celem programu klubów rodzinnych jest stworzenie miejsc dla dzieci w wieku od 8 do 13 lat, które
wraz ze swoimi opiekunami będą mogły rozwijać
swoje zainteresowania, zdolności, poznawać nowe
formy aktywności intelektualnej i motorycznej oraz
nawiązywać przyjaźnie i korzystać z pozytywnych
wzorców społecznych.

Program
Wspólnie z lokalnymi partnerami stworzony został
program dla dzieci i rodziców, który polega na stworzeniu klubów rodzinnych w wybranych regionach
Polski. Kluby rodzinne mają spełniać rolę nowoczesnych świetlic, które dzięki odpowiedniemu wyposażeniu i opiece merytorycznej (animator zabawy,
pedagog) zapewnią dzieciom pełen wachlarz możliwości rozwoju umiejętności bądź zdobycia zupełnie
nowych poprzez zabawę. Projekt klubów dla wszystkich dzieci doskonale realizuje ideę wyrównywania
szans. Pokazuje i uczy dzieci, jak przyjemnie i aktywnie można spędzić wolny czas.
Celem działania klubów dla dzieci jest także
aktywne zaangażowanie rodziców. Dzięki klubom
rodzice mogą poznać interesujące pomysły na
zabawę z dziećmi i tym samym spędzić z nimi

26

27

więcej czasu, odkrywając nową jakość wspólnej
zabawy i relacji rodzinnych.
W pierwszej edycji programu powstały dwie świetlice w województwie mazowieckim – w Garwolinie
i w Myszyńcu.

Działania Społeczne Młodzieży
Ideą wszystkich programów młodzieżowych prowadzonych przez Fundację jest wspieranie lokalnych
projektów młodzieżowych umożliwiających młodym
ludziom aktywne włączenie się w życie społeczne
oraz wszechstronny rozwój osobisty. Realizując projekty wedle własnych pomysłów, młodzi ludzie nie
tylko pomagają innym żyć lepiej i ciekawiej, ale także zdobywają umiejętności życiowe, które ułatwiają
im znalezienie pracy. Istotną cechą realizowanych
projektów jest samodzielność młodych ludzi w planowaniu i realizacji własnych pomysłów.

Program „Make a Connection
– Przyłącz się!”
Idea
Program ten skierowany jest do osób w wieku od 16
do 22 lat. Co najmniej ośmioosobowe grupy młodzieży mogą starać się o dotację w wysokości 20004500 zł na realizację projektów na rzecz swojego
środowiska lokalnego.

Program
W lutym 2007 zakończyła się – rozpoczęta w 2006
roku – szósta edycja programu „Make a Connection – Przyłącz się!”.
We wrześniu 2007 rozpoczęła się siódma edycja
programu, na którą nadesłano 638 wniosków. O dotacje mogły ubiegać się zarówno formalne, jak i nieformalne grupy młodzieżowe. Dwuetapowa selekcja
wniosków prowadzona była najpierw przez alumnów

programu, a następnie przez komisję konkursową
–spośród zgłoszonych wniosków komisja wybrała 95
pomysłów do realizacji. W ramach programu odbyły
się cztery szkolenia, w których łącznie wzięło udział
196 młodzieżowych liderów.

Program „Dobre Pomysły”
Idea
Program „Dobre Pomysły” jest prowadzony na terenie województwa mazowieckiego od roku 2001.
Ideą jego powstania było stworzenie szansy i możliwości dla młodych ludzi w wieku 16-22 lat, którzy
mieli pomysł na uczynienie świata wokół siebie lepszym i ciekawszym. W późniejszym etapie realizatorzy dobrych pomysłów stawali się rówieśniczymi
doradcami, a doświadczeniem zdobytym w czasie
prowadzenia projektu dzielili się z innymi.

Program
Po sześciu latach finansowania grup młodzieżowych
wyłącznie w województwie mazowieckim obszar działania został zmieniony i w roku 2007 rozpoczęto realizację programu również w województwie łódzkim.
W ramach siódmej edycji programu „Dobre Pomysły”
otrzymaliśmy 52 wnioski od grup i stowarzyszeń młodzieżowych z województwa łódzkiego, z czego komisja
konkursowa wybrała 33 pomysły do realizacji. Łączna kwota dotacji na te projekty wyniosła 137 400 zł.
W szkoleniach wzięły udział 134 osoby. Poza tym prowadzone były warsztaty na takie tematy jak: umiejętność pracy w zespole, zarządzanie projektem, planowanie budżetu, elementy public relations. W listopadzie
odbyły się szkolenia podsumowujące siódmą edycję
programu, podczas których prowadzone były warsztaty
z następujących dziedzin: opracowanie raportu finansowego i merytorycznego z przeprowadzonych działań
oraz planowanie ścieżki kariery. Realizację swoich projektów grupy zakończyły 31 stycznia 2007 r.
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Program „Design Your Life”
Idea
Program „Design Your Life” jest adresowany do
młodych ludzi w wieku od 16 do 22 lat mieszkających na warszawskich osiedlach. Jego głównym celem jest aktywizacja młodzieży poprzez umożliwienie jej samodzielnej realizacji własnych projektów
związanych z kulturą i sztuką. W ramach programu
tworzone są również w istniejących już domach kultury miejsca, w których młodzi ludzie mogą rozwijać
swoje zainteresowania.

Program
Przyznanych zostało sześć dotacji na realizację 15
młodzieżowych projektów. Liderzy grup wzięli udział
w spotkaniu, podczas którego zostali zapoznani z za
sadami realizowania i rozliczania projektu. W roku
2007 nawiązany został kontakt z ogólnoeuropejską
siecią organizacji realizujących podobne programy
w Europie. Uczestnictwo w tej sieci daje szanse na
dodatkowe fundusze na realizację projektu oraz na
korzystanie z wypracowanych już metod pracy.

Programy współpracy
międzynarodowej
Idea
Program wymiany młodzieży „Cross borders of cultures, languages and nations – Pogranicza kultur,
języków i narodów” jest pierwszą częścią podróży
liderów młodzieżowych po Polsce, Czechach, Rosji
i Ukrainie.
Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy
o sytuacji mniejszości narodowych w Europie ŚrodkowoWschodniej oraz zgromadzenie informacji potrzebnych
do stworzenia strony internetowej i podręcznika dla
osób pracujących w środowisku międzykulturowym.

Program
W ramach ponadtygodniowego spotkania, które
odbyło się w Polsce w kwietniu 2007, młodzież
z czterech krajów partnerskich odwiedziła Warszawę, Kraków i Lublin, zapoznając się z historią i kulturą obszaru, strukturą mniejszościową na danym
terenie oraz wpływem mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych na lokalną kulturę. Uczestnicy
spotykali się z przedstawicielami centrów kulturowych, organizacji pozarządowych, z samorządowcami i dziennikarzami zajmującymi się tematyką
wielokulturowości. W ramach poznawania kultur
krajów partnerskich każda grupa przygotowała wieczór kulturalny, na którym prezentowała swój kraj.
W roku 2007 zostaliśmy organizacją partnerską w ogólnoeuropejskiej sieci realizującej projekt
„Youth Empowerment Partnership programme”,
zbliżony do „Design Your Life”.
W ramach nawiązanej współpracy pracownicy programu „Działania Społeczne Młodzieży” wzięli udział
w spotkaniu zorganizowanym w listopadzie w Antwerpii.
Podpisana została umowa z Evans Foundation
na realizację części zadań związanych z implementacją stworzonego modelu na warszawskich Bielanach (lata 2008-2011).
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Programy

Liczba dotacji

Kwota

Działania Społeczne Młodzieży

40

1 740 600,00 zł

Dotacje dla grup młodzieżowych„Dobre Pomysły”

33

137 400,00 zł

1

6 200,00 zł

6

31 000,00 zł

212

2 247 075,88 zł

42

368 419,83 zł

8

70 341,08 zł

19

135 578,75 zł

13

122 500,00 zł

2

40 000,00 zł

Razem dotacje w 2007 roku

294

2 790 095,71 zł

Dotacje w 2006 roku

415

3 778 888,00 zł

Dotacje dla grup młodzieżowych
„Make a Connection – Przyłącz się!”
Dotacje dla grup młodzieżowych „Design Your Life”

Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Dotacje w programie „Równać Szanse”
Nowe Przestrzenie Edukacji
Dotacje w programie „Umiejętności LSE”
Dotacje w programie „Klub-Net” i w projektach
międzynarodowych
Dotacje w programie „Biblioteki
– Lokalne Centra Informacji”
Dotacje w programie „Kluby Rodzinne”

ZARZĄ D PFDiM
RADA PFDiM
ZESPÓŁ FUNDACJI

Zarząd Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży
Wanda Chotomska
prezes Zarządu Fundacji
Michał Olszański
wiceprezes Zarządu Fundacji
Władysław Bartoszewski
skarbnik Fundacji
Maria Holzer
dyrektor Fundacji
Marek Matraszek
członek Zarządu Fundacji
(skład zarządu w momencie publikacji raportu)

Rada Polskiej Fundacji
Dzieci i Młodzieży
Marek Grzybowski
Piotr Nestorowicz
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Zespół Fundacji
Maria Holzer

dyrektor Fundacji

Artur Łęga
szef zespołu Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Arkadiusz Brzeziński
szef zespołu Nowe Przestrzenie Edukacji
Bartosz Sułek
szef zespołu Działania Społeczne Młodzieży
Anna Okińczyc
zespół Nowe Przestrzenie Edukacji
Łukasz Kowalczyk
zespół Nowe Przestrzenie Edukacji
Marcin Szcześniak
zespół Działania Społeczne Młodzieży
Katarzyna Dąbrowska
zespół Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Grzegorz Mańko
zespół Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Barbara Sokołowska
Public Relations
Elżbieta Sołtys
ośrodek szkoleniowy
Księgowość:
Taxus
Obsługa prawna:
Katarzyna Czarnota

OPINIA REWIDENTA
BILANS PFDiM 2007
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT PFDiM 2007

* Pełna informacja znajduje się na stronie www.pcyf.org.pl
* Pełna informacja znajduje się na stronie www.pcyf.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży,
ul. Kredytowa 6 lok.20,
00-062 Warszawa
NIP 525-14-34-543
BILANS
sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.
Aktywa
2007
A. Aktywa trwałe
618 192,34 zł
I. Wartości niematerialne i prawne
0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe
618 192,34 zł
1. Budynki, lokale i budowle
616 355,84 zł
2. Urządzenia techniczne i maszyny
1 836,50 zł
3. Inne środki trwałe
0,00 zł
III. Należności długoterminowe
0,00 zł
IV. Inwestycje długoterminowe
0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
0,00 zł
B. Aktywa obrotowe
8 208 900,78 zł
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		
II. Należności krótkoterminowe
2 886 325,01 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe
5 322 575,77 zł
1. Środki pieniężne
1 637 890,60 zł
2. Pozostałe aktywa finansowe
3 684 685,17 zł
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
968 331,16 zł
Suma aktywów
9 795 424,28 zł
Pasywa
2007
A. Fundusze własne
5 894 359,38 zł
I. Fundusz statutowy
5 000,00 zł
II. Pozostałe fundusze
6 053 115,75 zł
III. Fundusz z aktualizacji wyceny
0,00 zł
IV. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
-163 756,37 zł
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)
0,00 zł
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)
-163 756,37 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
3 901 064,90 zł
I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
0,00 zł
II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
1 016 710,48 zł
1. Kredyty i pożyczki
0,00 zł
2. Inne zobowiązania
1 016 710,48 zł
3. Fundusze specjalne
0,00 zł
III. Rezerwy na zobowiązania
57 972,17 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe
2 826 382,25 zł
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
2 826 382,25 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
0,00 zł
Suma pasywów
9 795 424,28 zł

2006
637 077,10 zł
- zł
637 077,10 zł
633 315,92 zł
3 761,18 zł
- zł
- zł
- zł
- zł
7 134 247,05 zł
- zł
1 678 258,81 zł
5 455 988,24 zł
2 203 236,21 zł
3 252 752,03 zł
1 443 247,73 zł
9 214 571,88 zł
2006
6 058 115,75 zł
5 000,00 zł
4 523 232,39 zł
- zł
1 529 883,36 zł
1 529 883,36 zł
- zł
3 156 456,13 zł
- zł
1 475 571,97 zł
- zł
1 475 571,97 zł
- zł
35 726,70 zł
1 645 157,46 zł
1 645 157,46 zł
- zł
9 214 571,88 zł

* Pełna informacja znajduje się na stronie www.pcyf.org.pl

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży,
ul. Kredytowa 6 lok.20,
00-062 Warszawa
NIP 525-14-34-543
Rachunek Zysków i Strat
sporządzony za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Rachunek Zysków i Strat
2007
2006
A. Przychody z działalności statutowej
5 028 572,87 zł
6 072 231,73 zł
I. Składki brutto określone statutem
0,00 zł
- zł
II. Inne przychody określone statutem
5 028 572,87 zł 6 072 231,73 zł
B. Koszty realizacji zadań statutowych
4 513 617,53 zł
3 935 063,52 zł
C. Wynik na działalności statutowej
(wielkość dodatnia lub wielkość ujemna) (A-B)
514 955,34 zł
2 137 168,21 zł
D. Koszty administracyjne
743 020,81 zł
831 281,24 zł
1. Zużycie materiałów i energii
9 161,78 zł
30 946,04 zł
2. Usługi obce
173 647,32 zł
228 070,09 zł
3. Podatki i opłaty
746,00 zł
927,45 zł
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
520 411,71 zł
518 172,46 zł
5. Amortyzacja
20 236,51 zł
30 800,67 zł
6. Pozostałe
18 817,49 zł
22 364,53 zł
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)
834 309,15 zł
42 638,88 zł
I. Pozostałe przychody
15 303,79 zł
42 638,88 zł
II. Różnica z roku poprzedniego zwiększająca przychody
819 005,36 zł
- zł
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)
30 950,60 zł
804 069,71 zł
I. Pozostałe koszty
30 950,60 zł
93 191,71 zł
II. Różnica z roku poprzedniego zwiększająca koszty
0,00 zł
710 878,00 zł
G. Przychody finansowe
80 028,53 zł
275 117,61 zł
H. Koszty finansowe
72,62 zł
568,39 zł
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności
(wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)
655 248,99 zł
819 005,36 zł
J. Zyski i straty nadzwyczajne:
0,00 zł
- zł
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia
0,00 zł
- zł
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna
0,00 zł
- zł
K.Wynik finansowy ogółem (I+J)
655 248,99 zł
819 005,36 zł
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)
0,00 zł
- zł
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 655 248,99 zł
819 005,36 zł

* Pełna informacja znajduje się na stronie www.pcyf.org.pl

Dotacje przyznane w 2007 roku przez PFDIM

Dotacje przyznane w 2007 roku przez PFDIM

Działania społeczne młodzieży

Speed Control z Koluszek
„Break Dance I can dance and you can
4 500 zł
dance too”

Crackerzy z Bełchatowa
„To boisko łączy wszystko”

4 500 zł

Murator – praca i zabawa
„Dobra myśl”

San Francisco z Kutna
„Dybów Club”

4 500 zł

Złota Rączka z Brodni
„Wiaty stadionowe sztuk 2”

3 600 zł

Samorząd Uczniowski przy ZSR CKU
im. A.F. Modrzewskiego
w Wolborzu
4 500 zł
„Spacer z Modrzewskim”

Orlęta z Pruszkowa
„Przeskoczmy niemożliwe”

4 500 zł

BogumiŁki z Uniejowa
„Małe kino u Bogumiłków”

4 500 zł

Nadzieja z Morzenina
„Łatwiej razem”

4 500 zł

Elitarny Klub Generałów
z Radomska
„Historyczny system bitewny”

3 600 zł

Grupa nieformalna z Piątku
Centrusie
„Ekologiczny plac zabaw dla dzieci”4 500 zł
TB FLU Rocking Boys i La Repse
z Łodzi
4 500 zł
„My dla was”
Angels Of Darknes z Łodzi
„Było nie znaczy minęło”

4 500 zł

Grupa Mieszana Reymontówka
z Łodzi
„Sport naszym życiem, boisko naszym
4 500 zł
domem”
Nieformalna grupa młodzieży
działająca w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii nr 3
w Łodzi
„A jednak po nas coś zostanie” 3 500 zł
Beking Boys z Łodzi
„Trzykółka”

2 000 zł

Nieformalna Grupa Teatralna
„Atmosfera”
4 500 zł
„Spotkanie z bajką”

4 500 zł

Elitarna Jednostka Art yst yczna i
Wolni Wolontariusze z Radomska
„Z książką do ludzi”
4 500 zł
Kojot przez duże K z Radomska
„Chałabała skrzat, który prowadzi dzieci
4 500 zł
przez krainę baśni”
Klub Młodzieżowego Wolontariatu
Przymierza Rodzin z Rawy
„Plenerek”
4 500 zł
Spadkobiercy Historii z Rossoczycy
„Spadkobiercy historii”
4 000 zł
Grupa Rozrywkowa, młodzież
działająca przy OSP w Krzakach
„Korzenie Krzaków”
4 300 zł
Młodzieżowy Teatr Amatorski
Kameralny z Kliczkowa Małego
„Na tropach historii śladami ciekawych miejsc
i niezwykłych ludzi mojej okolicy”
4 400 zł
com.pl.ex ze Skierniewic
„Zrozumieć siebie i innych”

4 500 zł

ANAnas można liczyć z Ostrówka
4 500 zł
„Nasz azyl”
Sejmik Młodzieży Szkół
Ponadgimnazjalnych Powiatu
Wieluńskiego z Białej Parceli
4 500 zł
„Skrzynka poetycka”
Fascynaci Kuchni z Wielunia
„Specjały Europy”
4 400 zł
Teennerd Club 89 z Mokrska
„Serfowanie z angielskim”
4 200 zł
Grupa młodzieżowa GAL z GAlewic
„Boisko dla małych i dużych w Galewicach”

4 500 zł
Nasza Młodzież z Lututowa
„Co w Lututowie piszczy”
4 500 zł
Kosmos Klatka z Klatki
„Sport dla wszystkich”

4 400 zł

Emzepte Team z Pstrokni
„Nasz mały stadion”

4 500 zł

Klub Alumna z Warszawy
„Udział alumnów w programie Make a
6 200 zł
Connection”
Bielański Ośrodek Kultury
w Warszawie
„Przeprowadzenie projektów młodzieżowych:
Polska dzielnicowa – Jak żyli ludzie w XI wieku,
Warsztaty modelarskie, Warsztaty wokalnoinstrumentalne Zespół Mojego Kolegi”8 100 zł
Bielański Ośrodek Kultury
w warszawie
„Przeprowadzenie spotkania
podsumowującego realizacje projektów w
ramach programu Design Your Life” 1 400 zł

Przywrócić Dzieciństwo
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Ulicy im. K. Lisieckiego w Warszawie
„Przeprowadzenie projektów młodzieżowych:
Bractwo rycerskie wzorowane na XI wieku,
Warsztaty dekoracji i wystroju wnętrz Fresh
6 000 zł
Style Crew, Nauka graffiti”
Bielański Ośrodek Kultury
w Warszawie
„Przeprowadzenie projektów młodzieżowych:
Graffiti w BOK -u, Flyingbutter młodzieży,
Dziura, czyli film z pasją”
5 300 zł
Przywrócić Dzieciństwo
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Ulicy im. K. Lisieckiego w Warszawie
„Przeprowadzenie projektów młodzieżowych:
3 800 zł
Graffiti style, ZIS Foto”
Przywrócić Dzieciństwo
– Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Ulicy im. K. Lisieckiego w Warszawie
„Przeprowadzenie projektów młodzieżowych:
Kolorowe Bielany, Sekcja rytmiczna, Grupa
6 400 zł
teatralno-filmowa Sfera”

Równać Szanse
Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”
z SĘpOlna
„Szkolenia dla członków Sieci Liderów
Programu Równać Szanse oraz merytoryczny
nadzór nad przygotowaniami kolejnych
pozycji Biblioteki Akademii Programu
40 000 zł
Równać Szanse”
Polskie Stowarzyszenie
Psychologów Praktyków o. Tarnów
„Prowincja Nieprowincjonalna – Fabryka
15 000 zł
Pomysłów”

Stowarzyszenie Młodzieży
Sejneńskiej „Borek”
15 000 zł
„Radio SMS”

Stowarzyszenie Miłosierdzia
św. Wincentego a Paulo
20 000 zł
„INTER wizja edukacyjna”

Gminny Ośrodek Kultury w Dywitach
„Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw
15 000 zł
Młodzieżowych »Satelity«”

Stowarzyszenie Kawęczyńskie
Towarzystwo Rozwoju
„Tylko kamienie milczą na Bartoszowych
16 000 zł
Górach”

Stowarzyszenie „Dorośli Dzieciom”
z SĘpólna
„Centrum Aktywności Gimnazjalisty”10 000 zł
Stowarzyszenie „Tratwa” z Olsztyna
10 000 zł
„Ogniwa”
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
„Książka: Klub Młodego Odkrywcy II”10 000 zł
Stowarzyszenie „Tratwa z Olsztyna”
„Organizacja Regionalnego Forum
24 000 zł
Edukacyjnego”
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
„Organizacja Regionalnego Forum
24 000 zł
Edukacyjnego”
Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu w Lublinie
„Organizacja Regionalnego Forum
24 000 zł
Edukacyjnego”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gminy Bałtów
„Organizacja Regionalnego Forum
24 000 zł
Edukacyjnego”
Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
PISOP w Lesznie
„Organizacja Regionalnego Forum
21 555 zł
Edukacyjnego”
Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa
Krzywa w Wołowcu
„Przystanek”
16 000 zł

Towarzystwo Aktywności
Społeczne „Zwyczajni” w Świnnej
„Odkrywcze ekspansje młodych – jak Wisła
19 600 zł
do Gdańska”
Beskidzki Klub Astronomiczny
„Polaris” z Sopotni Wielkiej
„Młodzieżowa stacja kosmiczna, czyli życie
18 000 zł
na orbicie”
Społeczne Stowarzyszenie
Edukacyjno-Teatralne Stacja
Szamocin
„Gdy odjedzie ostatni PKS ... –
wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży
z małych miejscowości wiejskich, o niskim
statusie materialnym i pozbawionych
15 500 zł
placówek kultury”
Korfantowskie Stowarzyszenie
Oświatowe EKWANS przy ZS w
Korfantowie
„Mobilne Koło Naukowe, czyli Brygada
11 200 zł
Antyszrotówkowa”
Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”
z Kalisza Pomorskiego
20 000 zł
„Wykrywacze talentów”
Ustrzyckie Stowarzyszenie
Turystyczne Bieszczady
„W cieniu Kamiennej Laworty – nasza
20 000 zł
przyszłość w naszych rękach”

Fundacja „Z Tradycją
w Nowoczesność” w Pawłosiowie
„Radio Młodych Pawłoszczan - RMP”17 000 zł
Fundacja „Przygoda z Edukacją”
z Warszawy
„Era elektroniki użytkowej”
17 500 zł
Archiwiści Północy z Kowali
Oleckich
„Filmowa Eskadra”
17 000 zł
Stowarzyszenie „Jedynka” ze
Skoczowa – Pewniej Patrzymy
w Przyszłość
„Afryka bliżej nas, my bliżej Afryki” 16 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Pomocy
Dzieciom i Młodzieży „Mimo
wszystko razem” z Rakszowej
„Młodzi kartografowie w służbie ochrony
przyrody”
20 000 zł
Przelewickie Stowarzyszenie
Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”
„Młodzież promuje Gminę Przelewice” 9 000 zł
Stowarzyszenie Promujące
Kulturę i Turystykę Powiatu
Polickiego „Animator”
„Agro leszcz”
16 300 zł
Ochotnicza Straż Pożarna
w Krasocinie
„Z muzyką lepszy start!”
20 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Ziemi
Podlaskiej „Drumla” z Łomianek
„Krynki – Sobienie: dwie historie, wspólna
pamięć”
18 000 zł
Stowarzyszenie „Razem” na rzecz
Gminy Psary
„Młodzieżowa Fabryka Sztuki – Paka”

20 000 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Różanki
„Różana wieś”
5 920 zł
Stowarzyszenie Forum Inicjatyw
Oświatowych z Barlinka
„Tu będę wracać”
11 800 zł
Stowarzyszenie „Podaj Dłoń” ze
Starej Wsi
„Szlakiem ginących zawodów”
15 200 zł
Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne
„Moje Powiśle – poznaję, chronię, promuję”

12 800 zł
Stowarzyszenie Inicjatyw
Lokalnych Gminy Zabór
„Festiwal Filmowy »Stop Agresji«” 16 600 zł
Bieszczadzka Fundacja Rozwoju
Postaw Twórczych Orelec GALA
„Ekomuzeum »W krainie bobrów«”20 000 zł
Stowarzyszenie Rozwoju SOSW
i Wsi Podgórki „Razem
w Przyszłość”
„Świat (z) gliny”
16 000 zł
Stowarzyszenie Miłośników
Krzyżowic
„Teatr ognia Fire Mime”
20 000 zł
Ekologiczny Klub UNESCO
w Piaskach
Pracownia na rzecz Bioróżnorodności,
„Medialne Centrum Wsparcia Młodzieży”

14 000 zł
Fundacja Promocji
Przedsiębiorczości Pogezania
w MorĄgu
„Miód niedocenianym bogactwem
Pogezanii”

20 000 zł

Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie
w Trutnowych
„W przeszłość dla przyszłości. Zebranie
i wydanie wspomnień najstarszych
mieszkańców Żuław Gdańskich” 17 500 zł

Klub Inteligencji Katolickiej
z Poznania
„3D każdy może – realizacje artystyczne
młodzieży w dziedzinie fotografii
17 800 zł
trójwymiarowej”

Uczniowski Klub Sportowy
„Dobiesław”
20 000 zł
„Multimedialna izba pamięci”

Parafialny Zespół Caritas
z Kożuchowa
„Odkrywając świat odkrywasz siebie” 14 400 zł

Towarzystwo Rozwoju Gminy Baranów
„Prowincjonalia”
13 200 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Edukacji i Środowiska Lokalnego
Wsi Niebocko
„Popatrz w niebo, nie brodź w błocku – zobacz
19 000 zł
piękny park w Niebocku!”

Fundacja im. Doktora Piotra
Janaszka „Podaj Dalej” w Koninie
15 000 zł
„Centrum Młodzieżowe”
Darłowskie Centrum Wolontariatu
„Z sercem i migawką”
20 000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Wasilkowskiej im. ks. Wacława
Rabczyńskiego w Wasilkowie
„Radio – nasze okno na świat” 11 500 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół
Gimnazjum Publicznego im. Romana
Czerneckiego w Słupi
„Gimnazjalna Akademia Umiejętności Plus”

15 400 zł
Ogólnopolskie Towarzystwo
Zagospodarowania Odpadów 3R w
Krakowie
„Film edukacyjno-ekologiczny. Sposoby
ochrony środowiska naturalnego w życiu
codziennym z udziałem i przy realizacji
młodzieży z Zespołu Szkół Gimnazjum,
Liceum w Świątnikach Górnych” 12 000 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Lubiewo Bory
„Nie wierzę własnym oczom, czyli czy
wszystko jest tym, na co wygląda”20 000 zł

Stowarzyszenie MUW
w Czarnowąsach – Młodzi
Uczestnicy Wymian
18 000 zł
„Wędrówki matematyczne”
Stowarzyszenie EkologicznoKulturalne „Freedom”
w KrasnyMstawie
„Pracownia Fotograficzna Freedom” 17 000 zł
Samodzielne Koło Terenowe
nr 177 Społecznego Towarzystwa
Oświatowego
9 900 zł
„Na skrzydłach ku słońcu”
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi
Węsiory w Olecku
„Uwaga! Promieniowanie z Węsior, czyli
Wiejski Punkt Dostępu do Informacji
19 500 zł
Lokalnej”
Włodawskie Towarzystwo
Edukacyjne
20 000 zł
„Gwiezdne impresje”
Stowarzyszenie Odnowy Wsi
Zapiecek
17 300 zł
„Droga do siebie”

Stowarzyszenie „Nasze Gady”
w Gadach
16 500 zł
„Gadzia @rcheologia”
Stowarzyszenie „Jesteśmy
z Warmii” w Świątkach
„Wędrówki z Napoleonem po Warmii”16 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz
Społeczności Wiejskiej „Bliżej
Siebie” w Nielubi
20 000 zł
„Wariacje naukowe”
Towarzystwo Aktywności dla
Środowiska w Golubiu-Dobrzyniu
„Szkiełko i oko – metodą na zrozumienie
15 500 zł
otaczającego nas świata”
Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna
„Wyżej bądź i dalej niż ci, co się wyzbyli
marzeń. Chemiczno-fizyczny teatr prób
17 200 zł
»Łatwopalni«”
Stowarzyszenie Trzeźwościowe
Klubu Abstynenta „Pierwszy Krok”
w BoRNEGO SulinowA
„Poszukiwania tożsamości Bornego
16 000 zł
Sulinowa”
Ochotnicza Straż Pożarna
w Boćkach
19 500 zł
„Czyst@ gmina”
Międzygminne Towarzystwo
Regionalne Dobrodzień-Zębowice
„Międzyszkolny projekt edukacyjnoekologiczny »Wiedzieć – opisać –
11 400 zł
pokochać«”
Stowarzyszenie SpołecznoOświatowe na rzecz Rozwoju
Gminy Wąpielsk w DługiM
„Bocianie gniazda i żerowiska w gminie
19 600 zł
Wąpielsk”

Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano
„Gminna fotografia”
15 600 zł
Ogólnopolskie Stowarzyszenie
„Przyjazny Transport”
w Czeremsze
„Więcej o sobie – słownik nazw
geograficznych gminy Czeremcha”14 500 zł
Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki
Środowiskowej „Starzy i Młodzi dla
Młodych i Starych” z Nakła
„Za morzem pośród drzew, czyli tajemnica
sukcesu Indian”
16 400 zł
Stowarzyszenie Wspierające
Rozwój Dzieci i Młodzieży „Szansa”
z Wysiołka
„Szansa na sobotę”
20 000 zł
Ludowy Klub Sportowy „Leśnik”
Zagnańsk
„Pracownia modelarska”
15 000 zł
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Oświaty i Kultury ALFA w Gidle
„Uroki Ziemi Gidelskiej”
12 000 zł
Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej
„Nuda. Nic się nie dzieje...”
16 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Edukacji
Ekologicznej „Dolina Baryczy”
z Milicza
„Jak ryba w wodzie”
17 500 zł
Ludowy Klub Sportowy
Kucharzowice z Wiazowa
„I Ty możesz zostać dziennikarzem” 8 700 zł
Stowarzyszenie Centrum Słowian
i Wikingów z Wolina „Wolin
Jómsborg Vineta”
„Słowianie i wikingowie. Poznajcie z nami
ich świat”
20 000 zł

Stowarzyszenie „Z nauką ku
przyszłości” z Gogolina
„Hydroponika – nowy świat dla roślin”

20 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Kultury, Edukacji i Sportu przy LO
w Kolbuszowej
7 000 zł
„Po Złoty Kwiat Paproci”

„Otwarte drzwi” Stowarzyszenie
Absolwentów i Przyjaciół Szkoły
w Mikorzynie
„Mikorzyńska Ekspedycja Archeologiczna”

20 000 zł

Zespół Szkół im. Jana Pawła II
w Brzeźnicy
Publiczne Gimnazjum, „Patrz w niebo… i
pod nogi, a dojdziesz do gwiazd” 7 000 zł

Stowarzyszenie Absolwentów
i Uczniów LO im. Stanisława
Wyspiańskiego w Nidzicy
20 000 zł
„Miasto Młodych”
Gimnazjum w Kozłowie
„Być jak Demostenes”

7 000 zł

Gimnazjum w Krasnobrodzie
„Krasnobrodzkie warsztaty astronomiczne”

5 000 zł
Grupa nieformalna z Ostrówka
„Todos Huntos”
7 000 zł
Stowarzyszenie „Radość” w Suchej
Beskidzkiej
„Otaczający mnie świat zatrzymany
7 000 zł
w kadrze”

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno-Gospodarczych Gminy
Lubaczów
5 000 zł
„Gmina czterech kultur”
Fundacja na rzecz Edukacji
i Rozwoju Środowiska Lokalnego
w Niedrzwicy Kościelnej
„Nasze średniowiecze – warsztat
6 600 zł
historyczny dla dzieci”
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Seceminie
7 000 zł
„Okiem młodego reportera”
Regionalne Towarzystwo Gminy
Sawin
„Z kamerą wśród twórczości ludowej”7 000 zł

Młodzieżowy Dom Kultury
z Włodawy
„Młodzieżowe NetRadio Włodawa” 7 000 zł

Powiatowy Zespół Szkół
Zawodowych i Ogólnokształcących
nr 6 w BrzeszczACH
„Antek – Poznaj świat przez doświadczanie”

7 000 zł

Spółdzielnia Uczniowska
„Smoczek” z Pustkowia
„Przedsiębiorczość – szansą dla
wszystkich”


7 000 zł

Zespół Szkół Publicznych,
Gimnazjum im. Anny z Działyńskich
Potockiej z Posady Górnej
„Powstanie i działalność Klubu Scrabble”

7 000 zł

Gimnazjum Publiczne w Zespole
Szkół w Pysznicy
„W Dolinie Pyszenki”
6 700 zł

Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne Solec Zdrój
„Soleckie laboratorium chemiczne”7 000 zł

Gimnazjum im. Mikołaja Reja
w Nagłowicach
„Klub Odkrywców”
6 900 zł
Zespół Szkół w Krzeszowie,
Gimnazjumw Krzeszowie
„Słońce jako źródło życia i energii” 6 000 zł
Stowarzyszenie Integracji Osób
z Upośledzeniem Umysłowym
„Oligus” z Matczyna
7 000 zł
„Wesoła Galeryjka”
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
we Włodawie
„Nadburzańskie przystanki”
7 000 zł
Gimnazjum nr 1 im. Ojca Świętego
Jana Pawła II w Rabie Wyżnej
„Niezbadane tajemnice kropli wody” 5 500 zł
Gimnazjum Publiczne im. Jana
Pawła II w Sobkowie
6 600 zł
„Nauki ścisłe to nie koszmar”
Zespół Szkół w Orzechowcach
6 000 zł
„Twierdza Przemyśl”
Zespół Szkół Publicznych, Publiczne
Gimnazjum w Stąporkowie
„Nasza Ziemia Stąporkowska wczoraj i dziś”

7 000 zł
Grupa nieformalna „Aktywna
Młodzież z Moroczyna”
„www.moroczyn.ghrubieszow.pl” 4 600 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie
7 000 zł
„Most dla młodzieży”
Gminna Biblioteka Publiczna
w Miejscu Piastowym
„Z tradycją w przyszłość”
5 800 zł
Dom w RucianeM-NidZIE
„Wolontariusze ochrony zabytków” 6 800 zł

Zespół Szkół Gminnych
im. Mikołaja Kopernika,
Gimnazjum w Dąbrowicy
„Nie z każdej chmury deszcz”

6 500 zł

Publiczne Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Zespole Szkół
w Nowosielcu
„Złap wiatr w żagle – czas na energię
odnawialną”
6 200 zł
Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności Lokalnej „Porozumienie
GrZybowskie” w Grzybowie
„Rozwijamy siebie – niosąc pomoc innym”

6 700 zł
Stowarzyszenie Rozwoju
Gminy Cmolas
„Cmolaskie warsztaty szachowe” 5 400 zł
Nieformalna grupa z Sętala
„Wirtu@lne Duchy Sętala”
7 000 zł
Towarzystwo Ekologiczne
„Ekorozwój” w Świątkach
„Wieś różami kwitnąca”

7 000 zł

Węgrowski Ośrodek Kultury
„Skarbnica etnograficzna – materialne
i niematerialne dziedzictwo kulturowe mojej
małej ojczyzny”
7 000 zł
Klub mc kwadrat młodzieży
ciekawej do kwadratu
w Czyżewie Osadzie
„Skarby Ziemi Czyżewskiej. Bogactwo
wielokulturowego Podlasia”
6 000 zł
Gimnazjum nr 1 w Mordach
„Rapujemy o Ziemi Podlaskiej”
7 000 zł
Knyszyńskie Towarzystwo
Regionalne im. Zygmunta Augusta
„Spotkanie po latach”
7 000 zł

Grupa nieformalna Fabrykanci
z Warki
„F.U.M. – Fabryka Użytecznych Marzeń”

7 000 zł

Liceum Ogólnokształcące
im. Majora Henryka Sucharskiego
w Sierpcu
4 900 zł
„Dlaczego nie ja”

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społeczno- Ekologicznych „Ruch
na rzecz Ziemi” w Siemiatyczach
„SSM – Siemiatyckie Spotkania Młodych”

6 000 zł

Zespół Szkół w Wojewodzinie
„Znam to, co bliskie i dalekie”
7 000 zł

Zespół Szkół Samorządowych
w Krynkach
„Na Ziemi i poza Ziemią – zjawiska
społeczne, astronomiczne i przyrodnicze
7 000 zł
w mojej miejscowości”

Publiczne Gimnazjum w Łęgu
Przedmiejskim
„Dęby – strażnicy szkoły i inne ciekawe
7 000 zł
historie”

Gminny Ośrodek Kultury
w Świętajnie
„W sieci dzi@łań i pomysłów”

5 700 zł

Stowarzyszenie „Wspólnota
Narzym” z Narzyna
„Wykorzystać Słońce”
6 300 zł

„Impuls” Stowarzyszenie Przyjaciół
Mieszkańców Gminy Teresin
„Młodzieżowa akcja reporterska Ludzie
6 200 zł
Wokół Mnie”

Stowarzyszenie „Monety” z Monet
„Historia jednego podwórka”
6 000 zł

Zespół w Ostrówku
„Kosmos bliżej nas”

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Gminy Wydminy
„Wydminy w kadrze zatrzymane” 6 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Jezioranach
„Warsztaty naukowe”
4 100 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Żelechowie
„Życie to teatr – z kart historii amatorskiego
teatru w Żelechowie (1906-1985)” 5 200 zł

I Liceum Ogólnokształcące
w łOSICACH
7 000 zł
„Ciekawa matematyka”

Publiczne Gimnazjum w Lipowie
„Świat, który mnie otacza”
3 300 zł
Koło Reportera w Wysokiem
„Inne nie znaczy gorsze. Reporterzy na szlaku
5 000 zł
tajemnic kulturowych Podlasia”
Gminna Biblioteka Publiczna
w Kolnie z siedzibą w Czerwonem
„Zabiele w sieci – zachowanie dziedzictwa
7 000 zł
kulturowego wsi”

5 300 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół
Szkoły Podstawowej w Lisewie
Kościelnym „Nasza Szkoła”
„PEM w Lisewie Kościelnym”
7 000 zł
Grupa nieformalna przy
Zespole Szkół Samorządowych
w Sycewicach
5 800 zł
„Nasi sąsiedzi – bociany”
Gimnazjum nr 1 w Sztumie
„Z matematyką w plecaku do gwiazd”5 300 zł

Zespół Szkół w Ustroniu Morskim,
Gimnazjum
„Tropem Lisa – warsztaty dziennikarskie”

7 000 zł

Gimnazjum w Lichnowach
„Cztery pory roku na Żuławach – walory
przyrodnicze gminy Lichnowy – przewodnik”

4 000 zł

Szkolny Klub Europejski
„Szczęśliwa Dwunastka” przy
Gimnazjum GmIny Brzuze
w Ostrowitem
„Wpisane w krajobraz gminy Brzuze – rzecz
o kapliczkach, figurach i przydrożnych
7 000 zł
krzyżach”

Zespół Szkół im. Ks. A. Peplińskiego
w Studzienicach, Gimnazjum
„Śladami obrzędów minionych – sobótkowa
noc”
5 100 zł

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy Kępice
„Przekażcie nam swoje wspomnienia”

7 000 zł
Grupa „Śladowcy” przy Publicznym
Gimnazjum im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Kamieniu
Krajeńskim
„Echa przeszłości nigdy nie milkną”6 400 zł
Biblioteka Publiczna im. Jarosława
Iwaszkiewicza w SĘpólnie
„Młodzi Ziemianie wyruszają na
5 200 zł
wszechświata poznanie”
Liceum Ogólnokształcące
w Unisławiu, Zespół Szkół
w Unisławiu
„Czy zapanuje ciemność?”

5 000 zł

Publiczne Gimnazjum im. Romualda
Traugutt a w Jastrzębiu
7 000 zł
„Laboratorium”
Gimnazjum im. Tony’ego Halika
w Radzikach Dużych
6 000 zł
„Z diabolo Ci do twarzy”
Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu
„Wojownicy Nadodrza”
6 900 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Malachinie
„Szkiełkiem i okiem – fascynujący świat
doświadczeń”
7 000 zł
Stowarzyszenie Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Pomóż mi”
w Bytowie
„Z teatrem za pan brat”
6 400 zł
Stowarzyszenie „Przyszłość”
w Sławkach
„Odkrywamy i prezentujemy szkolne talenty”

7 000 zł
Edukacja Młodych z Lubanowa
„Gmina Banie w necie i gazecie” 6 900 zł
Zespół Publicznych Szkół nr 1
w Piechcinie
„Moje Pałuki”
7 000 zł
Gimnazjum w Polanowie
„Sześciokołowe Gimnazjum”

7 000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
w Rogowie
„A weno wejta – słownik gwary dobrzyńskiej
– gmina Rogowo”
6 900 zł
Towarzystwo Rozwoju Powiatu
Kwidzyńskiego w Górkach
„Energia dookoła nas – odnawialne
źródła energii w powiecie kwidzyńskim
– publikacja w formie CD”
4 000 zł

GRUPA Odnowy Wsi Niechorz Gown
„Mieszkańcy Niechorza wczoraj i dziś”

6 600 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Wielgie
„Słowa ulatują, a pismo zostaje. Warsztaty
literacko-dziennikarskie”
5 900 zł
Grupa „Razem” – grupa młodzieży
w Chociszewie
„E-szachowa szansa”
7 000 zł
Gimnazjum im. Dr. Maksymiliana
Krybusa w Książu
„Nic o nas bez nas. Wspomnienia
świadków historii ziemi ksiąskiej” 7 000 zł
Komitet Partnerski Ziemi
Goślińskiej z Murowanej
„Powrót do korzeni – Murowana Goślina
miastem trzech narodowości”
7 000 zł
Liceum Ogólnokształcące im.
AdAma Mickiewicza w Zespole
Szkół nr 1 w Żychlinie
„Alchemicy XXI wieku – jak zamienić wiedzę
w sukces”
6 900 zł
Publiczne Gimnazjum
im. Henryka Brodatego
w Nowogrodzie Bobrzańskim
„Śladami Pitagorasa – poprzez zabawę
do wiedzy”
7 000 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Józefa Nojego z Czarnkowa
„Matematyczno-fizyczne odkrycia” 6 300 zł
Gminna Biblioteka Publiczna
w Brzeźnicy
„Wznieśmy się w niebo”
7 000 zł
Powiatowy Zespół Edukacyjny
Liceum Ogólnokształcące w Konstantynowie,
„Klub filmowy – oglądaj i twórz”
6 900 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw
Społecznych „Stacja Koluszki”
w Koluszkach
7 000 zł
„Śpiewaj z trubadurami”
Gminna Biblioteka Publiczna w
Buczku
„Strażnicy wspomnień”
5 000 zł
Grupa nieformalna „Don’t Give Up”
z Gajca
„Sprawa dla reportera”
5 000 zł
Gminny Ośrodek Kultury
w Dzierżąznej
„Okiem fotografa”

7 000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna
w Dębowcu Małym
„Mój kąt w sieci”

6 000 zł

Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Ociążu
6 000 zł
„Nasza mała ziemia obiecana”
Stowarzyszenie Inicjatywa
Kulturalno- Artystyczna Regionu
„Ikar” w Widawie
„Natura mnie inspiruje”
7 000 zł
Gimnazjum im. Jana
Kochanowskiego w Dopiewie
„Szkolne radio naszym głosem” 7 000 zł
Stowarzyszenie Ekologiczne
Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej
ze Śmiłowa
6 000 zł
„Jesteśmy częścią tej ziemi”
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Rychwaldzie
„W wielkim mieście”
7 000 zł
Publiczne Gimnazjum w Białej
„Klub gier matematycznych”
5 600 zł

Klub Modelarski Zespołu Szkół
Publicznych nr 3 z Pleszewa,
grupa nieformalna
„Masz czas? Wpadnij po południu”7 000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Brudzewa
im. Wojciecha z Brudzewa
„Sięgniemy tam, gdzie wzrok nie sięga”

5 000 zł
Zespół Szkół w Wysocku Małym
„W cieniu dębów Doliny Baryczy” 6 700 zł
Ochotnicza Straż Pożarna
w Kunicach
„Bisujemy – a nad nami tylko niebo” 7 000 zł

Zespół Szkół w Lubomi, Gimnazjum
„Zanim znikną z mapy”
6 000 zł
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Miłkowicach
„Między nauką a zabawą”
5 900 zł
Miejski Dom Kultury w Chojnowie
„Nakręć mnie – zakręć mnie, czyli
7 000 zł
Młodzieżowe Studio Filmowe”
Stowarzyszenie PrzyrodniczoKulturowe „Panorama Wierzbia” w
Wierzbicach
„W stronę światła”
5 000 zł

Zespół Szkół w Otmuchowie
„Klub Robotyki – RoboClub”
6 300 zł

Stowarzyszenie „Edukacja
Przyszłości” w Złotoryi
„Fizyka drogą do przyszłości”

5 000 zł

Gimnazjum im. Jana Pawła II z Iwiny
„Azymut na kartografię”
6 000 zł

Gimnazjum w Kłomnicach
„Arka zieleni”

5 400 zł

Grupa Odnowy Wsi Zrębice
„Naszą szansą teatr”

Zespół Szkół w Truskolasach,
Gimnazjum
„Truskolaskie bery i bojki”
7 000 zł

7 000 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Istebnej, Klub Ekologiczny
„Drzewa umierają stojąc – rozbudzanie
świadomości ekologicznej wśród młodych
mieszkańców Trójwsi beskidzkiej” 7 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
LO im. Komisji Edukacji Narodowej
w Gogolinie
„Nasze przyrodnicze fascynacje” 6 500 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Strumieniu
„Kinoman – filmowe spotkania
4 900 zł
w Strumieniu”

Stowarzyszenie „Lepsza
Przyszłość” w Gierałtowicach
„My som tukej, czyli godka mojego przodka”

7 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy
Wsi Kujakowice
„Wirtualna wieś”
4 000 zł

Zespół Szkół, Gimnazjum w Mstowie
„Globtroterzy na szlakach d
7 000 zł
oliny Warty”

Publiczne Gimnazjum w BardZIE
„Bardzka Galeria Ludzi Pozytywnie
Zakręconych – cykliczne spotkania
5 400 zł
z filmowaniem”

Grupa nieformalna „Fanatycy
Odry” z Grodźca MaŁego
„Nasz Grodziec nasz bodziec,
3 700 zł
czyli rozejrzyj się”

Publiczne Gimnazjum nr 2
w Długomiłowicach
„Ekologiczny marketing”

6 700 zł

Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Gołuchowicach
„Bliżej natury, bliżej siebie”
6 900 zł
Zespół Szkół Samorządowych,
Gimnazjum nr 2 z Boguszowa Gorce
„Odkrywamy walory przyrodnicze
naszej gminy”
7 000 zł
Gminny Ośrodek Kultury
w Sulikowie
„Ocalić od zapomnienia”

5 400 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 3
w Sobótce
„Kuźnia młodych talentów! Zakładamy
pracownię artystyczną. Dawne zwyczaje
i obyczaje pod górą Ślężą”
7 000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy
„Niech żyje BAL – czyli uczymy się działać”

7 000 zł
Stowarzyszenie „Tratwa”
z Olsztyna
„Organizacja Regionalnego Konkursu
Grantowego”
14 000 zł
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
„Organizacja Regionalnego Konkursu
Grantowego”
14 000 zł
Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu w Lublinie
„Organizacja Regionalnego Konkursu
Grantowego”
14 000 zł
Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu w Słupsku
„Organizacja Regionalnego Konkursu
Grantowego”
14 000 zł

Stowarzyszenie Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich
PISOP w Lesznie
„Organizacja Regionalnego Konkursu
Grantowego”
14 000 zł

Nowe przestrzenie edukacji
Komitet Rodzicielski przy Zespole
Szkół Samochodowych w Gdańsku
„Projekty uczniowskie”
6 587 zł
Fundacja Rozwoju Zespołu Szkół
Łączności im. Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku
„Rozbudź w sobie pasje – warsztaty
fotograficzne”
2 184 zł
Fundacja Rozwoju Zespołu Szkół
Łączności im. Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku
„Projekty uczniowskie”
17 694 zł
Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek
Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi
„Projekty uczniowskie”
10 803 zł
Komitet Rodzicielski przy Zespole
Szkół Samochodowych w Gdańsku
„Projekty uczniowskie”
8 892 zł
Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek
Młodzieży i Dzieci PROM w Łodzi
„Projekty uczniowskie”
14 037 zł
Fundacja Rozwoju Zespołu Szkół
Łączności im. Obrońców Poczty
Polskiej w Gdańsku
„Projekty uczniowskie”
6 605 zł
Komitet Rodzicielski przy Zespole
Szkół Samochodowych w Gdańsku
„Projekty uczniowskie”
3 537 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
i Miast Powiatu Garwolińskiego
„Wspólnota Powiatowa”
„Centrum Informacji Lokalnej – baza
edukacji i rozrywki”
4 500 zł
Towarzystwo Rozwoju Gminy
Rzeczniów
„Czytać i miłować, a przez to świat
pozytywnie kreować”
4 500 zł
Towarzystwo Ochrony i Promocji
Zawodów Ginących w Iłży
„Ścieżka dobrej informacji”
4 500 zł
Ochotnicza Straż Pożarna
w Uniejowie
„Biblioteka Centrum Informacji Lokalnej”

4 500 zł
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Zdolności Dzieci i Młodzieży
im. Andrzeja Gołąba w Zgierzu
„Wychowanie do twórczości”
4 500 zł
Stowarzyszenie „Młodzi
dla Myszyńca”
„Myszyniec CIL”

7 500 zł

Ochotnicza Straż Pożarna
z BogateGO
„Bogate bliżej świata”

7 500 zł

Chorągiew Stołeczna Związku
Harcerstwa Polskiego w Warszawie
„Biblioteka - CIL IV Edycja”
7 500 zł
Towarzystwo Kurpiowskie
„Strzelec” w Czarni
„Stacja przyszłość”
15 500 zł
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji
Społeczności Gminy Wartkowice
„W gminie Wartkowice moda na czytanie
i nie tylko…”
15 500 zł

Ochotnicza Straż Pożarna
z Lututowa
„Centrum Informacji Lokalnej
15 500 zł
– okno na świat”
Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”
z Kałuszyna
„Biblioteka Centrum Informacji Lokalnej”

15 500 zł
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Świnnickiej w Świnicach Wareckich
„Biblioteka Centrum Informacji Lokalnej”

15 500 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i
Miast Powiatu Garwolińskiego
„Wspólnota Powiatowa”
„Dbajmy o rozwój dzieci z Nestle Aquarel”

20 000 zł
Stowarzyszenie „Młodzi
dla Myszyńca”
„Dbajmy o rozwój dzieci z Nestle Aquarel”

20 000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Edukacji i Kultury w Powiecie
Strzeleckim
7 000 zł
„Klub-Net, Activa Zawadzkie”
Stowarzyszenie Centrum
Wolontariatu w Lublinie
„Klub-Net - CIA 2008”

7 000 zł

Centrum Animacji Społecznej
„Horyzonty” w Lisiej Górze
„Klub-Net, Szkolny Program Grantodawczy
– rozwijamy i promujemy samodzielność
członków klubu i społeczności, w której
9 000 zł
działają”
Jacht Klub „Opty” z Otmuchowa
„Klub-Net – Wszystko Gra”
9 000 zł

Fundacja na rzecz Bezpieczeństwa
Dzieci i Młodzieży z Lubina
7 000 zł
„Klub-Net – Klub No Name”

Jacht Klub „Opty”z Otmuchowa
„Projekt Międzynarodowy: Mafia – kultura
Ohne Granic”
3 883 zł

Stowarzyszenie Forum Oświatowe
Klucze
„Klub-Net – Koda na szlaku”
7 000 zł

Centrum Animacji Społecznej
„Horyzonty” w Lisiej Górze
„Projekt Międzynarodowy: Ekstrem
Sporttreiben, fotografiren, mit den besten
Fotos einen kolender erstellen”
2 850 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Gminy Bałtów
„Klub-Net – Klub-Net Junior Bałt” 9 000 zł
Stowarzyszenie „Społeczeństwo
Obywatelskie” w Wałczu
„Klub-Net – Klub-Net Ateny”
7 000 zł
Stowarzyszenie Oświatowe
Wspomagające Rozwój Dzieci
i Młodzieży w Trzciance
„Klub-Net – Klub Miłośników CAD/CAM/CAE”

9 000 zł
Zarząd Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Świdnicy
„Klub-Net – Tworzymy świat bez barier”

9 000 zł
Zarząd Rejonowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Świdnicy
„Projekt Międzynarodowy: Międzynarodowa
Pierwsza Pomoc”
14 974 zł
Fundusz Lokalny Masywu
w Wójtowicach
„Projekt Międzynarodowy: Gwiazdy
i gwiazdki – almanach muzyczny” 9 071 zł
Raciborski Fundusz Lokalny
„Projekt Międzynarodowy: Życie jest piękne”

1 044 zł
Stowarzyszenie „Społeczeństwo
Obywatelskie” w Wałczu
„Projekt Międzynarodowy: Polskie miasta
czeskimi oczami”
7 695 zł

Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
„Projekt Międzynarodowy: Dziki Wschód”

13 300 zł
Stowarzyszenie Forum
Oświatowe Klucze
„Projekt Międzynarodowy: Hore more”

4 410 zł

spis treści
5
6
8
12
17
18
34
38
40
41
44

International Youth Foundation
PFDiM - Członkiem Forum Darczyńców w Polsce
Słowo od Prezes Fundacji
Wizja, misja, strategia
Sponsorzy i wolontariusze
Programy Fundacji
Zarząd i zespół PFDiM
Opinia rewidenta
Bilans PFDiM 2007
Rachunek zysków i strat 2007
Dotacje przyznane w 2007 roku przez PFDiM

Wydawca: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, www.pcyf.org.pl
Projekt: Wytwórnia Kształtów
Więcej o działalności PFDiM: www.pcyf.org .pl
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00-062 Warszawa
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Konto:
ING Bank Śląski
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