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PFDiM W POLSCE

CZŁONKIEM

FORUM

DARCZYŃCÓW

W 2002 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży została członkiem założycielem
Forum Darczyńców w Polsce.
Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finansowo
organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne.
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.
Każda 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 także
osoby indywidualne.
Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców
i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara
się także 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 założona w 1990 roku jako
niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa. Cel, jaki sobie wyznaczyła,
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 2008 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 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.
Do końca 2012 przyznaliśmy 4 869 dotacji na łączną kwotę 48 750 329 zł. Każdego
roku pomagamy ponad 100 tys. dzieci i młodzieży.
Misja
Poprzez współpracę z lokalnymi partnerami chcemy wyrównywać szanse dzieci
i młodzieży, które pochodzą 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.
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.
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Problemy, czyli najistotniejsze
ograniczenia, które według nas
utrudniają
rozwój
dzieci
i młodzieży w naszym kraju.
 Nierówne
szanse
dzieci
i młodzieży w dostępie do
informacji
i
instytucji
edukacji
gwarantujących
uczestnictwo w kulturze oraz
edukacji finansowej.
 Brak dostępu do edukacji
nieformalnej
pogłębiający
różnice
między
młodymi
ludźmi z różnych środowisk.

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

Analizowanie
sytuacji
dzieci
i
młodzieży
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
młodzieży
z miasteczek i wsi.

Wyrównywanie Szans Edukacyjnych

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

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

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

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

 Niewielkie możliwości rozwoju
umiejętności
społecznych młodzieży.
 Brak partnerstwa w relacjach
dorośli - młodzi.

Działania Społeczne Młodzieży



Akcyjność działań społecznych
podejmowanych na rzecz
dzieci i młodzieży.

Programy wspierające młodzieżowe
projekty lokalne, umożliwiające
młodym ludziom aktywne włączanie
się w życie społeczne oraz
wszechstronny rozwój osobisty.



Niestosowanie procedur demokratycznych w codziennym
życiu.

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 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 2012 przyznaliśmy 193 dotacje na łączną kwotę 2 219 029 zł.
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 młodzieży.
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,
zachęcamy lokalnych partnerów do przeprowadzania diagnoz swojego środowiska,
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 tematykę związaną ze standardami edukacji,
ale również inne aspekty efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.
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SPONSORZY I WOLONTARIUSZE

Credit Swiss EMEA Foundation
International Youth Foundation
JP Morgan Chase Foundation
Narodowy Bank Polski
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacja PZU
Wrigley Foundation

DZIĘKUJEMY TEŻ WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE WSPARŁY NASZE DZIAŁANIA

Radą i pomocą służyli nam:
Anna Zaremba, Adam Markuszewski, Joanna Kazanecka, Magdalena Braksator,
Justyna Gębska, Małgorzata Olszewska, Sylwia Harasimiak-Bogucka, Cordula
Strocka, Steffi Leopold, Paul Duke, Emilia Dmochowska, Renata Aderek, Maciej
Szyszka, Kamil Uroda, Wojciech Olewniczak, Jacek Jusis, Aleksandra Daszkowska,
Marcin Tomalak, Marzena Łotys, Jolanta Niwińska, Witold Skrzypczyk, Jarosław
Chojecki, Róża Chybowska, Justyna Ratajczak, Joanna Bąk, Renata Sobolewska,
Joanna Jurek, Wojciech Pieniążek, Beata Ciężka, Joanna Bąk, Leszek Król, Jerzy
Boczoń, Anna Ciupa, Jerzy Wiśniewski, Sylwia Maksim-Wójcicka, Piotr Legutko,
Katarzyna Koszewska, Jerzy Szczepaniec, Stanisław Stach, Ryszard Michalski,
Jacek Wnuk, Piotr Zdaniewicz, Marek Biskup, Anna Ciupa, Peter Gnielczyk, Alison
Maynard, Gary Cuminskey, Tomasz Waleczko, Teresa Kazimierska.
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DZIAŁANIE SPOŁECZNE MŁODZIEŻY

Cechą wspólną wszystkich programów młodzieżowych prowadzonych przez Fundację
jest akcentowanie podmiotowości i samodzielności młodych uczestników. Programy
są adresowane do aktywnej młodzieży, która realizując projekty finansowane przez
PFDiM stara się rozwijać własne umiejętności, a także równolegle rozwiązywać
problemy swoich społeczności.

Program „YEPP”
polega na budowaniu partnerstw lokalnych z organizacjami pozarządowymi,
przedstawicielami młodzieży oraz władzami samorządowymi. Program jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spolecznego.
W 2012 zostało zorganizowanych 9 szkoleń dla około 70 osób, tworzony jest plan
współpracy organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego na podstawie
przeprowadzonych badań.
Ponadto w ramach programu zostały przeprowadzone badania młodzieży z terenu
dzielnicy Warszawa-Bielany na próbie 300 uczniów ze szkół gimnazjalnych oraz
ponadgimnazjalnych. W ramach badań zorganizowano również 8 wywiadów
zogniskowanych dla nauczycieli, uczniów, rodziców oraz osób pracujących
w organizacjach pozarządowych. Główne zagadnienia badawcze to zdiagnozowanie
sposobów w jaki młodzież w wieku 13-18 lat spędza czas wolny na terenie dzielnicy
Warszawa-Bielany oraz potrzeb młodzieży w tym zakresie, zdiagnozowanie
wyobrażeń rodziców, nauczycieli, przedstawicieli władz lokalnych, NGO o sposobach
spędzania czasu wolnego przez młodzież, określenie sposobów pozyskiwania
informacji na ten temat. Badania dotyczyły również zakresu współpracy pomiędzy
szkołami, a organizacjami pozarządowymi oraz rodzicami na terenie dzielnicy
Warszawa-Bielany w zakresie edukacji nieformalnej młodzieży (spędzanie czasu
wolnego). Raport z badań zostanie opublikowany we wrześniu 2012 roku.
Program „E-scouts”
Prowadzony jest we współpracy z hiszpańską fundacją ESPLAI. Dofinansowany
został również przez Urząd Miasta Warszawy. Głównym celem projektu jest
opracowanie modułu szkoleniowego dla młodzieży w zakresie prowadzenia zajęć
komputerowych dla seniorów oraz opracowanie modułu szkoleniowego w zakresie
rozwoju umiejętności pracowniczych osób młodych. W projekcie uczestniczyło 14
młodych osób (trenerzy) oraz 70 seniorów (uczestnicy kursów komputerowych),
którzy będą testować na poziomie lokalnym jako moduł szkoleniowy.
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WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży wspiera prowadzone przez lokalne organizacje
projekty, które mają na celu wyrównywanie szans życiowych i edukacyjnych
młodzieży ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców. Wychowanie dzieci wymaga
współpracy lokalnej społeczności. Dlatego od ponad 15 lat wspieramy i inspirujemy
inicjatywy, w których rodzice, nauczyciele, samorządy lokalne i organizacje
pozarządowe wspólnie starają się tworzyć przyjazne środowisko dla dzieci
i młodzieży.

Celem Programu jest wyrównywanie szans młodzieży 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, sieć liderów, lokalne fora
i Projekty Modelowe 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. W 2012 Ogólnopolski
Konkurs Grantowy (OKG) przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym
etapie zadaniem aplikujących było przygotowanie i opracowanie diagnozy problemów
i potrzeb młodzieży. W drugim etapie, po szkoleniu, organizacje przygotowywały
projekty działań. Kwota dotacji wynosiła 40 tys. zł na działania trwające piętnaście
miesięcy.
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. W 2012 na konkurs nadeszło 513 wniosków, z których Komisja
Konkursowa wybrała 117 projektów. Dwa konkursy otwarte uzupełniają konkursy
zamknięte na projekty modelowe, replikacje, projekty działajmy razem oraz fora
edukacyjne.
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Szkolenia
W 2012 roku przeprowadzono pięć szkoleń dla koordynatorów Ogólnopolskiego
Konkursu Grantowego, cztery sesje szkoleniowe dla koordynatorów Regionalnego
Konkursu Grantowego oraz szkolenie dla koordynatorów Projektów Modelowych.
We wrześniu odbyło się pięć jednodniowych szkoleń dla przedstawicieli
organizacji aplikujących bez powodzenia do Programu „Równać Szanse”
w poprzednim roku.
Fora Edukacyjne
Fora są przestrzenią do lokalnej dyskusji o sytuacji mlodych ludzi oraz przyszłych
działaniach możliwych do podjęcia.
W 2012 roku odbyły się fora edukacyjne w Pleszewie, Białopolu, Barlinku,
Buczkowicach, Janowicach wielkich, Zbrzy, Reńskiej Wsi, Korfantowie oraz Kłodawie
i Olsztynku.

NOWE PRZESTRZENIE EDUKACJI
Celem naszych działań jest podniesienie jakości pracy z dziećmi i młodzieżą
w warunkach szkolnych i 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,
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. Prowadzimy też
programy dla młodzieży 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. 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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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
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.
W maju 2012 rozpoczęła się kolejna edycja programu realizowana na terenie
województwa mazowieckiego oraz lubelskiego. Obecna edycja będzie trwała do lipca
2013 roku. Do udziału w programie zostalo wybranych 18 świetlic z województwa
lubelskiego oraz 11 z województwa mazowieckiegi
Przedstawiciele wszystkich świetlic wzięli udział w szkoleniach dotyczących
przygotowania i organizacji zajęć z nauk ścisłych, Klubu Młodego Odkrywcy. W każdej
miejscowości odbyły się warsztaty z nauk ścisłych prowadzone w świetlicach.

Program „Trening Umiejętności Społecznych w Warszawie”
Program był realizowany w szkołach zawodowych i technikach w Warszawie dzięki
Credit Swiss EMEA Foundation.
Celem programu jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej
perspektywie zwiększą możliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku
pracy, a także wpłyną pozytywnie na jakość życia osobistego. Program składa się z
dwóch komponentów. Pierwsza część, teoretyczna, to cykl 33 lekcji, podczas
których 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;
• Rozwój umiejętności pracowniczych, rozumiany jako umiejętność pracy w
grupie, etyka pracy, zdolność oceny i podejmowania ryzyka, zarządzanie projektem,
czasem i finansami.
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Druga część, praktyczna, to realizacja projektów młodzieżowych, stworzonych
przez uczniów w trakcie trwania programu, aby także w praktyce mogli nauczyć się
pracy w grupie oraz pracy metodą projektu. Realizując projekty wedle własnych
pomysłów, w grupach minimum 5-osobowych, młodzi ludzie nie tylko zdobywają
umiejętności życiowe, będące celem programu, ale i pomagają innym żyć lepiej i
ciekawiej. Projekt zakłada zaangażowanie nie tylko społeczności szkolnej, ale także
lokalnej (rodziny uczniów, lokalne świetlice, domy dziecka, kluby itp.). Zgodnie z
hasłem „Samodzielni, ale nie samotni”, projekty są realizowane przez ich autorów
samodzielnie, ze wspierającą osobą dorosłą (nauczycielem), która czuwa nad
przebiegiem prac.Program był realizowany w ramach dwóch edycji, które
odpowiadały okresom roku szkolnego.
Pierwsza edycja programu rozpoczęła się w październiku 2012 roku i trwała do
sierpnia 2011 roku. Druga edycja rozpoczęła się we wrześniu 2011 roku, a zakończyła
w październiku 2012 roku.
W sumie lekcje zostały przeprowadzone dla 39 grup uczniowskich i wzięło w nich
udział 868 uczniów z czterech zespołów szkół. Uczniowie zrealizowali 53 projekty
społeczne.
„W dorosłe życie bez długów – program edukacji konsumentów finansowych”
Program jest współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Celem programu jest
wdrożenie i rozwinięcie nowoczesnego programu edukacyjnego przygotowującego
młodego człowieka do poruszania się w rzeczywistości gospodarczej, uczącego
planowania finansowego oraz reagowania w korzystny dla niego sposób na
informacje docierające do niego jako do konsumenta finansowego.
Podstawową ideą projektu jest włączenie zajęć dotyczących edukacji finansowej
do programu nauczania realizowanego w szkołach ponadgimnazjalnych. Głównym
odbiorcą projektu jest grupa uczniów techników oraz szkół
zawodowych
w Gdańsku, Łodzi i Warszawie. Cykl prowadzonych zajęć jest podzielony
na sześć modułów: „Współczesna gospodarka a wykluczenie finansowe.” „Jak być
obecnym? Kredyty, raty i ubezpieczenia - jak nie popaść w długi?” „Znikające
pieniądze.” „Motywacje i emocje w marketingu.” „Reklama a rzetelna informacja.”
„Planowanie finansowe, własny budżet.” „Prawa konsumenta związane z usługami
finansowymi.”
W 2012 dwa cykle zajęć zrealizowano w 17 technikach i szkołach zawodowych.
Wzięło w nich udział 1923 uczniów w wieku 16-19 lat a zajęcia poprowadziło 90
nauczycieli.
Program „Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku
pracy”
Na początku 2012 roku przeprowadzona została walidacja produktu finalnego, na
który składa się moduł dotyczący kompetencji społecznych dostosowany do specyfiki
uczniów szkół zawodowych i potrzeb regionalnego rynku pracy. Kolejną i ostatnią
fazą realizacji projektu jest upowszechnienie produktu finalnego. W ramach tej fazy
w czerwcu zostało zorganizowane szkolenie dla konsultantów Mazowieckiego
Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, którzy zostali przygotowani do
samodzielnego prowadzenia szkoleń dla nauczycieli. Od września konsultanci MSCDN
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będą z kolei przygotowywać nauczycieli, którzy chcieliby prowadzić program w
swoich szkołach. W listopadzie odbędzie konferencja, podczas której oficjalnie
zostanie zaprezentowany produkt finalny. Wzięło w niej udział około 100 nauczycieli
z terenu województwa mazowieckiego.
Program edukacji konsumenckiej i obywatelskiej – PEKiO
Program finansowany w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu
Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
Celem programu edukacji konsumenckiej i obywatelskiej jest rozwój wiedzy
i umiejętności obywatelskich oraz konsumenckich młodzieży wieku 15-19 lat uczącej
się szkołach zawodowych, technicznych oraz liceach profilowanych. Projekt jest
realizowany od października 2011 do czerwca 2013 roku w Warszawie, Łodzi i
Lublinie. Z planowanych działań skorzysta 1700 uczniów.
Opracowane scenariusze zajęć, opracowanych wspólnie z niemieckimi
partnerami, obejmują następującą tematykę: Reklama a rzetelna informacja;
Motywacje i emocje w marketingu; Kredyty, raty, ubezpieczenia; Planowanie
finansowe, własny budżet; Prawa konsumenta; Zachowania konsumenckie i
zachowania obywatelskie; Postawy obywatelskie w lokalnej społeczności;
Gospodarka globalna.
W 2012 roku 2019 uczniow uczestniczyło w zajęciach prowadzonych przez 45
nauczycieli.
W lipcu 2012 grupy młodzieży z różnych szkół uczestniczących w programie
przygotowały i zrealizowaly podróż dziennikarską, której program zostal tak ułożony
aby młodzież z jednej strony otrzymała podstawowe informacje ważne w pracy
dziennikarskiej oraz poznała warsztat pracy dziennikarskiej, a z drugiej strony,
by miała jak najwięcej możliwości uczenia się w praktyce poprzez samodzielne
przygotowywanie i prowadzenie wywiadów.
Uczniowie mieli do dyspozycji
profesjonalny sprzęt do realizacji materiału filmowego. Po zapoznaniu się z jego
obsługą realizowali zaplanowane wcześniej wywiady. Młodzież została podzielona na
trzy grupy. W każdej grupie był przynajmniej jeden opiekun, jeden lub dwóch
operatorów kamer oraz osoby prowadzące wywiady. Podczas dwóch dni pracy „w
terenie” młodzież zrealizowała wiele wywiadów m.in. z: redaktorem Polskiego Radia
i Telewizji, koordynatorką pracy wolontariuszy w Centralnym Ośrodku UEFA,
przedstawicielem Spółki 2012.pl, przedstawicielem Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu Miasta St. Warszawy, posłem na Sejm RP, analitykiem banku,
przedstawicielem klubu piłkarskiego. Ponadto uczestnicy podróży zrealizowali szereg
wywiadów z przypadkowo spotkanymi ludźmi. Odwiedzili też z kamerą kilkanaście
sklepów, punktów usługowych, restauracji, kawiarni. Zgromadzony został materiał,
który pozwoliłby na realizację kilkugodzinnego filmu. Zdecydowano jednak
ostatecznie, że w efekcie podróży dziennikarskiej powstaną dwa filmy: jeden w
oparciu prezentację skrajnie pozytywnych i skrajnie negatywnych reakcji na Euro
2012 i drugi jako filmowa prezentacja pracy młodzieży podczas podróży
dziennikarskiej.
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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 Młodzieży
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 Nowe Przestrzenie Edukacji
Marcin Szcześniak – zespół Działania Społeczne Młodzieży
Katarzyna Dąbrowska – zespół Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Łukasz Prochwicz - zespół Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Księgowość: Taxus-Anna Pyrz-Rogozińska
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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 Ago-Trójka
„Forum Wspólnie dla młodych”

5 000,00 zł

Pro Futuro Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Lokalnych
„Dobry start podstawą życiowego sukcesu”

4 400,00 zł

Stowarzyszenie Plantacja Wyobraźni-Mały Dom Kultury
„O młodzieży dla młodzieży”

5 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach
„Dla Młodych”

5 000,00 zł

Fundacja Przystanek Dobrych Myśli
„Młodzi w Odnowie”

5 000,00 zł

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Zbrza
„Lokalne Forum Programu”

5 000,00 zł

Gminna Bibllioteka Publiczna w Reńskiej Wsi
„Forum bliskich spotkań”

5 000,00 zł

Korfantowskie Stowarzyszenie Oświatowe EKWANS
„Lokalne Forum Programu Równać Szanse w Korfantowie”

5 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłodawie
„O Młodych dla Młodych - Etap II”

7 000,00 zł
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SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej
„Równamy szanse na dobry start w dorosłe życie”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Młodzi Aktywni
„Budyniówa w obiektywie”

5 000,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim
„Gra bez granic - Stoczkowsko-Gołdapska Internetowa Gra Terenowa”

5 000,00 zł

Centrum Kultury i Promocji w Bardzie
„Interaktywne spotkania na wielokulturowym pograniczu”

5 000,00 zł

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie
„To co mamy realnie przedstawimy wirtualnie”

5 000,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
„Art Movie”

5 000,00 zł

Unisławskie Towarzystwo Historyczne
„Bocień - oblicza nazistowskiego okrucieństwa”

5 000,00 zł

Stowarzyszenie Chociszewo - Wspólna Przyszłość
„Nam nie grozi nuda”

5 000,00 zł

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju i Działalności Szkoły
w Sadku - Kostrzy

5 000,00 zł

„Co NAS łączy? - prezentacja osiągnięć i odkrywanie własnych korzeni”

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe wsi Ropica Polska
„Młodzi Tytani”

5 000,00 zł
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Stowarzyszenie Chociszewo - Wspólna Przyszłość
„Azymut na wygraną - czyli jak zostać autorem własnego życia”

15 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzozowej
„Młodzieżowa Firma Reklamowa”

15 000,00 zł

LKS Dwernicki Stoczek Łukowski
„Ruszaj w miasto z plecakiem umiejętności”

20 000,00 zł

Regionalne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Wspólnota Wiejska
w Kijewie

20 000,00 zł

„Dać Szanse II”

Stowarzyszenie Tratwa
„Akademia Ogniw”

20 000,00 zł

Fundacja Generator Inspiracji
„Młodzieżowe Laboratorium Nauki”

39 800,00 zł

Centrum Realizacji Inicjatyw ANIMUS w Jeżowem
„Młodzi z pasją działają aktywnie!”

37 600,00 zł

LKS Dwernicki Stoczek Łukowski
„STAR - Stoczkowska Telewizja Alternatywnej Rozrywki”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Młoda Łomnica
„Uwaga! Teraz GraMY!”

40 000,00 zł

Otmuchowskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Technologiczne OSET
w Otmuchowie
„Radio Happy FM”

40 000,00 zł
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Stowarzyszenie Pomocna dłoń
„To moja miłość, to moja mała ojczyzna”

40 000,00 zł

S.KET-Alternatywa Stowarzyszenie Kulturalno Ekologiczno
Turystyczne Alternatywa)
„SMS - Spełnienie Mazurskich Snów”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Naszym Dzieciom
„Jestem sobą w tłumie świata”

30 400,00 zł

Stowarzyszenie ,,Kawęczyńskie Forum Rodziców
„Kawęczyńskie laboratorium dobrej pogody”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej iTwórczej Młodziezy INTERSUM
„Warto zobaczyć - galeria turystyczna gminy Kutno”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Młodzi Aktywni
„Połączeni w beatach”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Miasta Sławków
„COOLturalna Piwnica”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Pogranicza
„Beskidzki Kocioł”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Wiskitki
„Młodzieżowe Centrum Kultury”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Lubuskich Mirocin górny, Mirocin Średni,
Mirocin Dolny Mirotka
„Młodzieżowy Klub”

40 000,00 zł
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Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
„Akademia Młodego Przewodnika”

37 000,00 zł

Stowarzyszenie Teatralne Legion
„Zakórnikowani w sztuce - wyrażamy siebie poprzez musical”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Warmińska Wieś
„RóżnowoKADR”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Wierzeje
„Słuchać, słyszeć, usłyszeć .....tylko co i kogo?”

40 000,00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy
„Walka charakterów”

40 000,00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca
„Rzeźba ludowa sposobem aktywacji młodzieży i szansą na dobry start
w dorosłe życie”

33 200,00 zł

Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk CD
„Pełne spektrum”

40 000,00 zł

Stowarzyszenie Tratwa
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

14 500,00 zł

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

14 500,00 zł

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

14 500,00 zł
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Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

14 500,00 zł

Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie Słyszę Mówię Czuję
„Świetlica - moje miejsce, gdzie słyszę, mówię, czuję”

16 000,00 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Nasza Gmina Somianka
„Kolorowe Dzieciństwo”

16 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych
Wektor w Garbowie
„Laboratorium talentów - świetlica w Garbowie”

16 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Budach Rządowych
„Mali Odkrywcy”

16 000,00 zł

Fundacja Pomocy Dzieciom Krzyk
„Mądrzy, piekni i zdrowi, świat poznawać gotowi”

16 000,00 zł

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Logos
„Świetlica moim domem”

16 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Łazy II
„Ceramika też może bawić”

16 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic
„Usłysz, zobacz, dotknij świat”

16 000,00 zł

Hrubieszowski Dom Kultury
„Dziupla Artystyczna”

16 000,00 zł
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Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionu
„Wesoła gromada”

16 000,00 zł

Stowarzyszenie Nasza Wieś
„Radosne spotkania w Rudnie”

16 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Drażniew
„Świetlica”

16 000,00 zł

Stowarzyszenie ToMyRazem
„Świetlicowa Przystań”

16 000,00 zł

Gmina Garbów
„Świetlicowy Naukowy Świat”

16 000,00 zł

Stowarzyszene na Rzecz Rozwoju Wsi Sokole
„Działamy razem”

16 000,00 zł

Stowarzyszenie Już nie jesteś sam
„Mali przyrodnicy”

16 000,00 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Tłuściec
„Nasz mały świetlik”

16 000,00 zł

Kółko Rolnicze w Moroczynie
„Moja Świetlica - tu lubię być”

16 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewie
„Radosne dzieciństwo”

8 000,00 zł
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Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewce
„Świetlica na 100% - Olszewka”

8 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia
„Promyk słońca”

8 000,00 zł

Stowarzyszenie Klub Integracji Społecznej
„Moja Świetlica - czas odkrywania, nauki i zabawy”

8 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna
„Wesoła Remiza”

8 000,00 zł

Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Świetlik
„Gimnastyka szarych komórek - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu
powiatu przasnyskiego”

8 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury
„Świetlica - Moje Miejsce”

8 000,00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Czarnolasu
„Świetlica w cieniu czarnoleskich lip”

8 000,00 zł

Stowarzyszenie O uśmiech ucznia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Błoniu
„Mali naukowcy”

8 000,00 zł

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala
„Przyciąganie rodzinne”

8 000,00 zł

Gmina Nadarzyn
„Świetlica - Miejsce dla Dziecka i Rodziny”

8 000,00 zł
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Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej
„Zaanimuj swój świat”

7 000,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo
„Uczta z Dionizosem - 4all”

7 000,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Linia
„Idziemy na zakupy”

7 000,00 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów
„praprazmow.pl - Internetowe Muzeum Regionalne Ziemi Prażmowskiej”

4 400,00 zł

Biblioteka Publiczna w Rynie
„Spotkania z regionem - warsztaty dziennikarsko-fotograficzne”

7 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna
„SZOŁ - młodzieżowe warsztaty muzyczne”

7 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
„Strefa Kultury Młodzieżowej”

7 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Gostycynie
„Pozytywnie nakręceni - warsztaty filmowo-fotograficzne”

7 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach
„Dobre maniery drogą do kariery”

7 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Jerzmanowej
„eko-akcja-reakcja”

7 000,00 zł
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Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie
„Inni a jednak tacy sami - kurs na wielokulturowość grupy młodzieżowej
Projekt X”

7 000,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie Filia w Bysławiu
„W obiektywie wydarzeń”

6 800,00 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Łebie
„Jestem łebski”

7 000,00 zł

Bychawskie Centrum Kultury
„Bychawskie Foto-motywacje!”

7 000,00 zł

Centrum Kultury Wisła
„5150”

7 000,00 zł

Dom Kultury
„Nakręceni”

7 000,00 zł

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu
„Wiejskie spotkania z Melpomeną”

7 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury
„Młodzież myśli, współpracuje, działa”

6 900,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury
„Magia teatru”

7 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury
„Poszukiwacze zaginionych smaków”

6 800,00 zł
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Gminny Ośrodek Kultury
„Nie odejdą w niepamięć”

7 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury
„Tu czas się zatrzymał.”

7 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
„Młody Inżynier 2013”

7 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki
„I Ty możesz zostać Rockefellerem - wiedza drogą do sukcesu”

7 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach
„Kultura ulicy”

7 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie
„Sztuka Wędrowania”

7 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach
„Odlot, czyli młodzież kręci film!”

7 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach
„Rozwijający Młodzieżowy Klub”

7 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie
„Od rzemieślnika do mechatronika”

7 000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupium
„Teatr tańca ognia”

7 000,00 zł
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Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem

7 000,00 zł

„Sadowne Bliżej Gwiazd”

Gminny Ośrodek Kultury w Wildze
„Wilga w kadrze”

7 000,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim
„Lokalnie zakręceni”

7 000,00 zł

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach
„Życie w obiektywie”

7 000,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kępicach
„Przedsiębiorcza młodzież na start”

7 000,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
„Wieleńska TV Flow, czyli młodzi o swoim mieście”

7 000,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
„Z kulturą między ludzi”

6 400,00 zł

Mosiński Ośrodek Kultury
„Patrz AJ okiem - opowieści wirtualnego AJA”

7 000,00 zł

Przemkowski Ośrodek Kultury

7 000,00 zł

„Encyklopedia naszej miejscowości”

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji
„Powiew przeszłości”

7 000,00 zł
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"Dobro Kultury" Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa
Kulturowego
„www.mlodeslubice.pl”

6 800,00 zł

Fundacja Ekorozwój Ponidzia
„Sekcja Archeo”

7 000,00 zł

Fundacja Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat
„Klub Bardzo Młodych Gospodyń Wiejskich”

7 000,00 zł

Fundacja Przyszłość i Rozwój na rzecz Gminy Korfantów
„Przystankersi aktywni razem i z innymi”

7 000,00 zł

Fundacja Akademia Współpracy
„Culturka Z.”

6 600,00 zł

Fundacja Alternatywnej Edukacji ALE
„PILne! Pasjonaci Inicjatyw Lokalnych. Jak działać, żeby się działo?”

7 000,00 zł

Fundacja Animacji Lokalnej Fraktal
„Animatrix - tworzymy własną rzeczywistość”

7 000,00 zł

Fundacja Copernicus Project
„Badaj wszechświat, bądź Wielkim Odkrywcą”

6 900,00 zł

Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego Niedrzwicy
Kościelnej Dziupla
„Akademia sukcesów - korepetytorzy”

7 000,00 zł
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Fundacja Podlaskie Hospicjum Onkologiczne

7 000,00 zł

„Moja przyszłość jest tutaj”

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Leśna Kraina
„Pogromcy nudy”

7 000,00 zł

Mazurska Fundacja Pogoda Dzieciom w Orzyszu
„Pomysł na życie - od wizji do działania.”

6 000,00 zł

Grupa nieformalna - Kreatorzy Rzeczywistości
„Jak się nie przewrócisz to się nie nauczysz 2”

7 000,00 zł

Grupa nieformalna - Grupa Bardo.Kultura
„I oczywiście szopka”

7 000,00 zł

Grupa nieformalna - Pracownia Orange w Czerniejowie
„Aktywni dla Społeczności”

7 000,00 zł

Grupa nieformalna - Subsidium
„Akademia Odwagi”

6 000,00 zł

Grupa nieformalna - Tacy sami
„Przyjaźń bez granic - kontynuacja”

7 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach
„998 - czas na młodzież”

7 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Skaryszewie
„Młodzieżowa Akademia Pierwszej Pomocy”

7 000,00 zł
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Stowarzyszenie Tworzymy Razem Marzenia
„Skierbieszowski Park Krajobrazowy w Obiektywie”

7 000,00 zł

Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne.
„Przystanek Radzim”

6 800,00 zł

Stowarzyszenie Lepsze Runowo
„Szlakami Władysława hrabiego Zamoyskiego - właściciela ziemi, na której
obecnie mieszkamy”

5 600,00 zł

Lokalna Grupa Działania Zapiecek
„Lokalni Odkrywcy”

7 000,00 zł

Myślenickie Towarzystwo Kultury
„Myślenickie Mapowanie Miasta”

7 000,00 zł

Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne we Włodawie
„Studio Filmowe Szkolna 7”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Aktywna Kłoda
„Bliżej teatru”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Nasza Łężyca
„Młode Forum Łężycy”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Akademia Szans
„Woda w naszym otoczeniu”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wykluczonych
Społecznie Drabina
„Młodzieżowy Klub Filmowy”

7 000,00 zł
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Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne My w Miejscu Piastowym
„Wędrując - poznajemy, szanujemy, pamiętamy. Śladami Żydów
Podkarpackich”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych Pasja
„Moje Twoje Nasze Płoty”

6 500,00 zł

Stowarzyszenie Integracji Osób z Upośledzeniem Umysłowym OLIGUS
„Manufaktura smaku”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Kalwaria ART
„Akademia Młodej Generacji”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju
„Pocztówki z przeszłości”

5 400,00 zł

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew
„Mogę, chcę, potrafię”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem na Rzecz Rozwoju"
„Życie z pasją to sukces”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Masłów Info
„Radio Travel - mikrofon należy do nas”

6 100,00 zł

Stowarzyszenie MiŚ - My i Świat
„Iluzja bez granic - młodzieżowe warsztaty edukacyjne”

5 900,00 zł

Stowarzyszenie Miłośników Kołaczyc
„Kołaczyce. Dodaj do ulubionych”

7 000,00 zł
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Stowarzyszenie Młodzi Dla Rozwoju EMKA
„Zainteresowani kulturą i sztuką Japonii”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Na Pograniczu
„Ukryty Skarb”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej Dolina Baryczy
„Młodzi odkrywcy Natury na ścieżkach przyrodniczych Doliny Baryczy”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Wiejskich Tradycji Ludowych ZAMECH
„Wirtualna Izba Regionalna”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy
„Borzychy oczami młodych”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Janko
„Laboratorium Rzemiosł Różnych”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół w Kurowicach Szkoła z
Przyszłością
7 000,00 zł
„Młodzi menadżerowie kultury”

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczno-Kulturalnego Rozwoju Gminy Lubycza
Królewska Razem dla Lubyczy
7 000,00 zł
„Zalew Lubycza - ocean możliwości”

Stowarzyszenie na Rzecz Zespołu Szkół Gospodarczych w Rakszawie
„Rakszawska Agencja Kosmiczna”

7 000,00 zł
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Stowarzyszenie Nasza Wieś Stare Siołkowice
„Siołkowicka tradycja sposobem na edukację młodzieży i jej dobry start we
współczesność”

5 800,00 zł

Stowarzyszenie Odkrywamy Świat
„Razem: szybciej, bezpieczniej, wygodniej.”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Grodnica
„Mnie ta ziemia od innych droższa - lokalny patriotyzm”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Można Inaczej
„Siła serca”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych Szansa
„Grunt to samodzielność - nabycie praktycznych umiejętności kulinarnych”

3 900,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Edukacji Samorządowej SPES
„Questujemy w gminie Sztum”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa i Skautów SKAUTING JURAJSKI
„Czas nie będzie na nas czekał”

6 000,00 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców
Wielkopolskich
„Ulice, których jeszcze nie znamy”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kłaj
„Malarski plener w mojej okolicy”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Oświaty i Turystyki w Ulanowie
„Ulanów na Mapie Kultury”

7 000,00 zł
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Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości i Parafii Koniemłoty PRZYSZŁOŚĆ
„Przeszłość dla Przyszłości- Mała Ojczyzna w rękach młodzieży”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasiek
„Ale wiocha - tu zostanę!”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nieznamierowice
„Szukamy swoich korzeni, poznajemy historię czyli robimy razem wielkie
drzewo genealogiczne naszej wsi !”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solec Zdrój
„Coolturalny zawrót głowy”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Oświatowe Na Rzecz Rozwoju Gminy Wąpielsk
„Cyrk burzy mury”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Szkolna 13
„Teatr Elekroluminescencji - rozpalamy wyobraźnię!”

6 900,00 zł

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec Działajmy Razem
„Wiara w marzenia drogą na szczyt”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Zalasowian
„Nasze zalasowskie dziedzictwo kulturowe”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Związek Młodzieży Wiejskiej "Wici"
„Nasze zainteresowania kluczem do sukcesu”

7 000,00 zł

Stowarzyszenie Borowy Las dla Przyszłości
„Szkolene Studia Filmowe”

6 700,00 zł
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Stowarzyszenie Wspólny Cel
„Artystyczne potyczki - czyli zabawy dzieci i młodzieży ze sztuką”

7 000,00 zł

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. ks. W. Rabczyńskiego
w Wasilkowie
„Podlaska multikoalicja”

7 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy Szapiro
„Są z nami w wartościach, co w życie nieść chcemy - Śladami 2 Pułku
Ułanów Grochowskich”

7 000,00 zł

Uczniowski Klub Sportowy TRAPER
„Orientuj się!”

7 000,00 zł

Gminny Szkolny Związek Sportowy
„Akademia Odkrytych Możliwości”

7 000,00 zł

