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PFDiM W POLSCE

CZŁONKIEM

FORUM

DARCZYŃCÓW

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

International Youth Foundation (IYF) została załoŜona w 1990 roku jako
niezaleŜna międzynarodowa organizacja pozarządowa. Cel, jaki sobie wyznaczyła,
to wspieranie programów słuŜących poprawie warunków Ŝycia i perspektyw
stojących przed młodymi ludźmi w miejscu ich Ŝycia, nauki, pracy i zabawy.
IYF realizuje ten cel poprzez:
 tworzenie światowej sieci organizacji nastawionych na wspomaganie rozwoju
dzieci i młodzieŜy,
 pomoc finansową pozwalającą na propagowanie najlepszych wzorców pracy
z dziećmi i młodzieŜą,
 nagłaśnianie problemów dzieci i młodzieŜy,
 rozwijanie międzynarodowej filantropii na rzecz dzieci i młodzieŜy.
Od momentu powstania Fundacja współpracuje z setkami firm oraz innych
fundacji i organizacji pozarządowych, starając się wraz z nimi rozbudowywać
istniejące programy i nawiązać długoterminową współpracę.
IYF to sieć współpracy 470 organizacji i obejmuje 71 państw, między innymi:
Afrykę Południową, Argentynę, Australię, Brazylię, Chile, Chiny, Czechy,
Ekwador, Egipt, Filipiny, Finlandię, Hiszpanię, Holandię, Indie, Irlandię, Izrael,
Japonię, Jordanię, Kanadę, Kolumbię, Koreę Południową, Meksyk, Niemcy,
Paragwaj, Peru, Palestynę, Polskę, Portugalię, Puerto Rico, Rosję, Rumunię,
Słowację, Stany Zjednoczone, Szwecję, Tajlandię, Tajwan, Tanzanię, Turcję,
Urugwaj, Wenezuelę, Wielką Brytanię i kraje bałkańskie.
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WIZJA, MISJA, STRATEGIA

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

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

Strategia
Staramy się być wszędzie tam, gdzie ludziom i organizacjom działającym na rzecz
dzieci i młodzieŜy potrzebna jest pomoc finansowa, organizacyjna czy szkoleniowa.
Ten cel realizujemy głównie poprzez system przyznawania dotacji. JednakŜe dbamy
równieŜ o to, by pomocy finansowej towarzyszyły szkolenia, które wzmocnią
te organizacje. Docieramy z pomocą finansową nawet do najmniejszych
miejscowości. Naszym głównym zadaniem jest pobudzanie aktywności, dlatego
zamiast „ryby” dajemy młodym ludziom „wędkę”. Reszty nauczą się sami.
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Problemy,
czyli
najistotniejsze
ograniczenia,
które
według
nas
utrudniają rozwój dzieci i młodzieŜy w
naszym kraju.
- Nierówne szanse dzieci i młodzieŜy
w dostępie do informacji i instytucji
edukacji
gwarantujących
uczestnictwo
w
kulturze
oraz
edukacji finansowej.
Brak
dostępu
do
edukacji
nieformalnej, pogłębiający róŜnice
między młodymi ludźmi z róŜnych
środowisk.

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

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

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

Wyrównywanie Szans Edukacyjnych

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

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

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

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

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

w

relacjach

Niestosowanie
procedur
demokratycznych
w codziennym
Ŝyciu.

Działania Społeczne MłodzieŜy
Programy wspierające młodzieŜowe
projekty
lokalne,
umoŜliwiające
młodym ludziom aktywne włączanie się
w Ŝycie społeczne oraz wszechstronny
rozwój osobisty.
Programy
wspierające
budowanie
relacji partnerskich między młodymi
ludźmi, a dorosłymi.
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ANALIZA PROGRAMÓW
Realizujemy nasze programy, wybierając te metody, które bezpośrednio włączają
do działań dzieci oraz młodzieŜ i w ten sposób ich aktywizują.
Od 2013 r. Fundacja jest partnerem Fundacji im. Stefana Batorego w realizacji
programu „Obywatele dla Demokracji” finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ścieŜce
tematycznej „dzieci i młodzieŜ”.
Dotacje
Jesteśmy przekonani, Ŝe przyznawanie dotacji rozwija młodych ludzi, poniewaŜ
wymagamy od nich samodzielności, odpowiedzialności i kreatywności. Dlatego
właśnie ta forma jest najbliŜsza naszej wizji pracy na rzecz dzieci i młodzieŜy.
W roku 2016 przyznaliśmy 172 dotacje na łączną kwotę ponad 2 089 000 zł.
Ponadto, w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, przyznane zostały
dotacje
ze środków
Mechanizmu
Finansowego
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego. Lista dotacji oraz informacje o projektach zrealizowanych w ramach
programu „Obywatele dla Demokracji” znajduje się na stronie: www.ngofund.org.pl
Szkolenia
Dotowane przez nas organizacje nigdy nie są pozostawiane samym sobie.
Wspieramy je szkoleniami, które uczą jak działać sprawniej. Dzięki rozbudowanemu
systemowi szkoleń docieramy do rodziców, nauczycieli i samej młodzieŜy.
Seminaria i konferencje
Seminaria są okazją do dialogu i budowania porozumienia. Wiemy, Ŝe debata nad
sprawami dotyczącymi dzieci i młodzieŜy jest niezbędna, by móc zagwarantować
im szanse na lepszą przyszłość.
Badania naukowe
Chcemy wnikliwie badać środowisko dzieci i młodzieŜy, by móc jak najpełniej
odpowiadać na ich potrzeby. Dlatego korzystamy z wyników badań naukowych,
zachęcamy lokalnych partnerów do przeprowadzania diagnoz swojego środowiska,
analizujemy dokumenty dotyczące europejskiej i światowej strategii edukacyjnej.
Publikacje
Opracowując nowoczesne metody pracy z młodzieŜą, zawsze pamiętamy o tym,
by z naszych dokonań mogła skorzystać jak największa liczba zainteresowanych.
Nasze publikacje obejmują nie tylko tematykę związaną ze standardami edukacji,
ale równieŜ inne aspekty efektywnej pracy z dziećmi i młodzieŜą.
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EKSPERCI, WSPÓŁPRACOWNICY I WOLONTARIUSZE
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE WSPARŁY NASZE DZIAŁANIA:

Mirosław
Adamczyk,
Katarzyna
Adamska-Dutkiewicz,
Magdalena
Arczewska, Agnieszka Banach, Stanisław Baska, Barbara Bączek, Robert
Bąk, Monika Bieńkowska, Katarzyna Braun, Jacek Brol, Borys Bura, Stefan
Chałat, Joanna Chmurzyńska, Beata CięŜka, ElŜbieta Coughlin, Danuta
Daszkiewicz, Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Daniel Demko, Waldemar
Dubaniowski, Aleksandra Duda, Magdalena Dudkiewicz, Wiesława Elek,
Katarzyna Gallewicz, Renata Godlewska, Aleksandra Gołdys, Maria
Góralska, Tomasz Grudzień, Anna Grzybowska, Joanna Hreczak, ElŜbieta
Jabłońska, Barbara Jaroszewicz, Dorota Jasińska, Sławomir Jaskulski,
Łukasz Jemioła, Katarzyna Jędrzejwska, Katarzyna Jórga, Joanna Jurek,
Joanna Kalińska, Sylwia Kalwajtys, Joanna Kamińska, Agnieszka Kamińska,
Marcin Karczemski, Iwona Kirstein, Joanna Kisiel-Halska, Marek Kolano,
Leszek Kołtun, Dariusz Koseski, Katarzyna Koszewska, Ewa Kotarbińska,
Dastin Kowalewski, Krzysztof Kozłowski, Aleksandra Kropidłowska, Marcin
Kruk, Mariusz Krupa, Dagna Kruszewska –Mach, Dominika Krysińska, Beata
Krzemińska, Piotr Kumosiński, Małgorzata Lelonkiewicz, Paweł Lonkwic,
Beata Łada, Maciej Łoś, Marzena Łotys, Przemysław Łukasik, Tomasz
Magnowski, Robert Majer, Maria Makowska, Jacek Makowski, Sylwia
Maksim-Wójcicka, Beata Maliszkiewicz, Marta Marczuk-Kamiszke, Justyna
Matusiak, Kamila Matysiak, Mirosław Mazur, Wioletta Michalska, Sylwia
Mikołajczak, GraŜyna Miler, Elwira Militowska, Agnieszka Mulak, Iwona
Nowak, Anna Okurowska, Sławomir Olejnik, Iwona Olkowicz, Mirosław
Ostrowski, Maria Pacuska-Chojecka, Małgorzata Pacykowska, Iwona Pakuła,
Katarzyna Pałkiewicz, Małgorzata Pawlata, Jacek Piwowarski, Tekla
Pogorzelska, Agnieszka Poniatowska, Michał Postek, Maciej Przeździak,
Marek Przeździak, Jacek Przybysz, Marta Rawłuszko, ElŜbieta Roch,
Magdalena Rogowska, Małgorzata Ruźniak, Alicja Sakowska, Anna Sapieja,
Grzegorz Sarejko, Agnieszka Skarupa, Monika Słotwińska-Łychota, Bartosz
Sokoliński, Sławomir Sokołowski, Stanisław Stach, Ewelina Stachura,
Jadwiga Stachyra, Monika Stec, Magdalena Stec, Agnieszka Stefaniuk,
Andrzej Suhenek, David Sypniewski, Anna Szałańska, Wiktor Szanin,
Justyna Szarańska, Dawid Szarański, Jerzy Szczepaniec, Łukasz
Szczepańczyk, Agnieszka Szelągowska, Joanna Sznajder-Stworzyjanek,
Krzysztof Szubert, Magdalena Szumera, Małgorzata Szydłowska, Anna
Szyndler, Beata Śliwińska, Joanna Tesmar, Alina Trzeciak, Adriana
Uchman, Agata Urbanik, Danuta Urbanowicz, Tadeusz Wałachowski, Łukasz
Wawak, Anna Wawruch–Lis, Paweł Węgierek, Wojciech Węgrzyn, Krzysztof
Wielądek, Jacek Wildbret-Tuszyński, Magda Wilde, Paweł Wilk, Jacek
Wnuk, Renata Wypasek, Urszula Zając, Grzegorz Zasuwik, Agnieszka
Zegier, Hanna Zielińska, Aldona Ziemba, Jarosław śurek
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WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy wspiera prowadzone przez lokalne organizacje
projekty, które mają na celu wyrównywanie szans Ŝyciowych i edukacyjnych
młodzieŜy ze wsi i miast do 20 tys. mieszkańców. Wychowanie dzieci wymaga
współpracy lokalnej społeczności. Dlatego od wielu lat wspieramy i inspirujemy
inicjatywy, w których rodzice, nauczyciele, samorządy lokalne i organizacje
pozarządowe wspólnie starają się tworzyć przyjazne środowisko dla dzieci
i młodzieŜy.

Program „Równać Szanse”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Celem Programu jest wyrównywanie szans młodzieŜy z miejscowości do 20 tysięcy
mieszkańców na udany start w dorosłość, rozumiany jako umiejętność realizacji
samodzielnie i racjonalnie wyznaczonych celów.
Na Program składają się konkursy dotacyjne, szkolenia, lokalne fora, Projekty
Modelowe Programu „Równać Szanse” i Projekty Modelowe Replikacje.

Zadania zrealizowane w 2016 roku w poszczególnych komponentach Programu
„Równać Szanse”.

Konkursy dotacyjne
Konkursy są zróŜnicowane pod względem wymagań, wysokości dotacji oraz czasu
realizacji projektów. Dzięki temu zarówno doświadczone, jak i początkujące
instytucje i organizacje mogą korzystać z oferty programu. W styczniu ogłoszono
Program "Równać Szanse 2016 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Przyznano 27
dotacji, jedna organizacja zrezygnowała z realizacji projektów. Kontynuowanych
jest 26 projektów. W ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego edycji 2016
przeprowadzono dwa z czterech zaplanowanych szkoleń dla koordynatorów
projektów.

Regionalny Konkurs Grantowy (RKG) jest przewidziany dla organizacji
z niewielkim doświadczeniem i przyznaje dotacje do 7 tys. zł na działania trwające
pół roku. Mogą w nim startować organizacje pozarządowe, biblioteki publiczne,
domy kultury i grupy nieformalne. Od lutego do sierpnia 2016 roku realizowano
projekty, które otrzymały dotacje w ramach Programu "Równać Szanse 2015 -
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Regionalny Konkurs Grantowy". W sierpniu 2016 roku ogłoszono kolejną edycję
Regionalnego Konkursu Grantowego, w ramach którego zostanie przyznanych 111
dotacji.

Projekty Modelowe
Konkurs na Projekty Modelowe przeprowadzono w styczniu 2016 r. Do konkursu
zostały zaproszone organizacje, które zrealizowały projekty w ramach "Równać Szanse
2014 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Przyznano dwie dotacje na opracowanie
publikacji.

Projekty Modelowe - Replikacje
W styczniu 2016 r. ogłoszono konkurs „Projekty Modelowe – Replikacje”, w którym
organizacje będące juŜ autorami projektów Modelowych Programu „RS” mogły
aplikować o dotacje na replikację własnego projektu modelowego w nowych
środowiskach. Przyznano cztery dotacje na łączna kwotę 72 800 zł.

Fora
W 2016 r. przeprowadzono konkurs na organizację forów lokalnych w formule
dwóch etapów. Pierwszy etap otwarty był dla organizacji, które zrealizowały projekt
w ramach RS. Drugi etap - dla organizacji, które w przesłaości organizowały juŜ
forum. Przyznano 9 dotacji w I etapie konkursu i 2 dotacje w II etapie.

Konkurs Projekty MłodzieŜowych Liderów
W 2016 r. po raz trzeci przeprowadzono konkurs, którego celem było wsparcie
najlepszych projektów, których pomysłodawcami i koordynatorami są MłodzieŜowi
Liderzy (uczestnicy warsztatu dla najbardziej wyróŜniających się uczestników
projektów zrealizowanych w ramach Programu Równać Szanse 2014). W ramach tego
konkursu przyznano 6 dotacji max. do 5000 zł. Ponadto przeprowadzono konkurs
dla uczestników szkolenia MłodzieŜowi Liderzy – Alumni, w którym przyznano
5 dotacji w wysokości do 5000 zł.

Szkolenia
W

2016

roku

przeprowadzono

cztery

szkolenia

dla

koordynatorów

Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego, cztery sesje szkoleniowe dla koordynatorów
Regionalnego Konkursu Grantowego oraz szkolenie dla koordynatorów Projektów
Modelowych.

11

Ponadto

przeprowadzono

sześć

szkoleń

dla

przedstawicieli

organizacji

aplikujących bez powodzenia do Programu „Równać Szanse” w 2015 roku.
W 2016 r. przeprowadzono dwa szkolenia Szkolenie dla MłodzieŜowych Liderów
Programu RS oraz szkolenia 3 szkolenia z nowoczesnych technik informatycznych
dla koordynatorów i osób działających w organizacjach realizujących projekty RS.
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NOWE PRZESTRZENIE EDUKACJI
Celem naszych działań jest podniesienie jakości pracy z dziećmi i młodzieŜą
w warunkach szkolnych i pozaszkolnych, opracowywanie modelowych projektów
działań edukacji nieformalnej, tworzenie nowych przestrzeni pracy z dziećmi
i młodzieŜą. Programy realizowane w ramach Nowych Przestrzeni Edukacji słuŜą
wprowadzeniu innowacyjnych metod pracy z dziećmi i młodzieŜą w miejscach,
w których występuje deficyt zajęć pozalekcyjnych. Mają one stanowić model dla
innych instytucji samorządowych, tak aby oferta dla dzieci i młodzieŜy na poziomie
lokalnym nie ograniczała się wyłącznie do lekcji szkolnych. Prowadzimy teŜ
programy dla młodzieŜy ze szkół zawodowych i techników.

Program „Świetlica - Moje Miejsce”
Realizowany we współpracy z Fundacją PZU, którego głównym celem jest
zapewnienie dzieciom ze szkół podstawowych (8-13 lat) miejsc, w których między
zajęciami szkolnymi a pobytem w domu mogłyby uczestniczyć w zajęciach
edukacyjnych i rozwijać się intelektualnie. WaŜnym celem programu jest takŜe
przygotowanie dorosłych uczestników programu (opiekunów, wolontariuszy,
rodziców) do organizowania zajęć edukacyjnych w świetlicy i tworzenia przyjaznej
przestrzeni dla dzieci.
Głównymi komponentami edukacyjnymi programu są:
- nauki ścisłe w świetlicy, np. Klub Młodego Odkrywcy; celem tej aktywności jest
rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań naukami przyrodniczymi; autorzy
scenariuszy zajęć zebranych w podręczniku podjęli próbę wypracowania nowych,
skutecznych metod nauczania przedmiotów ścisłych oraz zainteresowania uczniów
studiowaniem tych dyscyplin naukowych;
- gry edukacyjne; lista gier edukacyjnych przygotowana jest przez Polską Fundację
Dzieci i MłodzieŜy; gry moŜliwie szeroko odpowiadają na potrzeby dzieci, rozwijają
manualne i praktyczno-techniczne umiejętności oraz zachęcają do zainteresowania
się naukami ścisłymi;
- aranŜacja wnętrza świetlicy; w celu zapewnienia dzieciom najbardziej
optymalnych warunków i wygód w pomieszczeniu, w którym przebywają oraz
efektywnego wykorzystania dostępnej przestrzeni, kaŜda świetlica uczestnicząca
w programie zostaje, przy współpracy z projektantem wnętrz, przystosowana
do prowadzonych zajęć i potrzeb dzieci;
- zaangaŜowanie rodziców; współpraca z rodzicami jest jednym z najwaŜniejszych
czynników wpływających na działalność świetlicy. Ich udział w prowadzeniu zajęć,
wzajemny kontakt z innymi rodzicami daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa
i przyjaznej atmosfery.
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W 2016 roku zakończyła się ostatnia edycja programu adresowana
dla województwa lubelskiego i podkarpackiego, która była realizowana od grudnia
2014 roku. Brało w niej udział 20 świetlic, w tym 12 świetlic z województwa
lubelskiego i podkarpackiego, które uczestniczyły juŜ w poprzednich edycjach
programu. Ponadto 8 świetlic, które uczestniczyły w programie w latach 2005-2013,
otrzymało dotację na przeprowadzenie projektów badawczych z dziećmi.
W marcu 2016 roku odbyło się spotkanie podsumowujące dla przedstawicieli
świetlic oraz Festiwal Projektów Badawczych, podczas którego zaprezentowane
zostały projekty badawcze realizowane przez dzieci.
Life Skills - trening umiejętności społecznych we Wrocławiu i w Gdańsku
Program realizowany jest w szkołach zawodowych i technikach we Wrocławiu
dzięki Credit Swiss EMEA Foundation.
Celem programu jest rozwinięcie wśród młodzieŜy umiejętności, które w dalszej
perspektywie zwiększą moŜliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku
pracy, a takŜe wpłyną pozytywnie na jakość Ŝycia osobistego. Program składa się
z dwóch części, z czego pierwsza – teoretyczna, to cykl 25 lekcji prowadzonych
przez nauczycieli. Podczas zajęć uczniowie szkoleni są w trzech obszarach
umiejętności Ŝyciowych (Life Skills): rozwój osobisty, rozwiązywanie problemów
oraz rozwój umiejętności pracowniczych. Druga część, praktyczna, to realizowanie
przez młodzieŜ projektów społecznych, aby takŜe w praktyce mogli nauczyć się
pracy w grupie oraz pracy metodą projektu. Projekt zakłada zaangaŜowanie nie
tylko społeczności szkolnej, ale takŜe lokalnej (rodziny uczniów, lokalne świetlice,
domy dziecka, kluby itp.)
W lipcu 2016 roku zakończyła się trzecia edycja programu, która była realizowana
we wrocławskich i trójmiejskich szkołach kształcenia zawodowego od września 2015
roku. Wzięło w niej udział 35 nauczycieli i 516 uczniów. Obecna, czwarta edycja
programu rozpoczęła się we wrześniu 2016 roku. Bierze w niej udział 42 nauczycieli
(22 we Wrocławiu i 20 w Gdańsku). Program będzie realizowany do listopada 2017
roku.
„Life Skills - trening kompetencji społecznych z komponentem innowacji
technicznych w Warszawie”
Program „Life Skills – trening kompetencji społecznych” realizowany był przez
Polską Fundację Dzieci i MłodzieŜy dzięki wsparciu JP Morgan. W programie
uczestniczyli uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników z Warszawy.
Program miał na celu przede wszystkim rozwijanie umiejętności sprzyjających
zatrudnieniu wśród młodzieŜy, zwiększenie moŜliwości zatrudnienia oraz odnalezienie,
a następnie utrzymanie, swojego miejsca na rynku pracy.
Program realizowany był w trzydziestu warszawskich szkołach kształcenia
zawodowego. Nauczyciele przeprowadzili po 25 zajęć według opracowanych
scenariuszy. Łącznie w zajęciach wzięło udział ponad 1500 uczniów. Ponadto
uczniowie, w grupach kilkunastoosobowych, zrealizowali 77 projektów społecznych
zawierających elementy podróŜy po rynku pracy. W kaŜdej z grup uczniowskich odbyły
się równieŜ spotkania z pracodawcami. Przeprowadzone zostały takŜe trzy edycje
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konkursu na innowacje. Konkurs umoŜliwił młodzieŜy realizację własnych pomysłów, a
jednocześnie dał moŜliwość praktycznego rozwijania nabywanych w trakcie programu
umiejętności tj. myślenie twórcze, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa etc.
We wszystkich edycjach konkursu zrealizowanych zostało 30 prototypów innowacji,
które zostały poddane ocenie ekspertów reprezentujący róŜne branŜe.
Program miał takŜe na celu pomaganie młodzieŜy we właściwym poszukiwaniu
miejsca praktyk. Animowane były roŜne formy współpracy szkół z biznesem. Jednym z
przykładów jest zainicjowanie forum współpracy warszawskich i mazowieckich szkół
gastronomicznych i hotelarskich z hotelami pięciogwiazdkowymi (Marriott, Radisson
Blue, Sofitel, InterContinental). Nawiązana teŜ została współpraca z Business Centre
Club (BCC). Jego członkowie włączyli się w prace jury konkursu na innowacje, a takŜe
zaproponowali stałą współpracę (na zasadzie mentoringu) nagrodzonych w konkursie
grup uczniów z przedstawicielami startupów związanych z BCC.
W lutym 2016 r. na Uniwersytecie Warszawskim, odbyła się uroczysta gala
podsumowująca realizację i efekty programu. Wzięło w niej udział ponad 700
przedstawicieli szkół (dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie) a takŜe przedstawiciele
biznesu oraz instytucji związanych z edukacją.
Konkurs innowacji technicznych w rolnictwie i na obszarach wiejskich
Program innowacji technicznych finansowany przez firmę Monsanto realizowany był
w formie konkursu, skierowanego do uczniów mazowieckich i lubelskich szkół
kształcenia zawodowego. Jego celem było umoŜliwienie młodzieŜy realizacji własnych
pomysłów w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych powiązanych z szeroko
pojętym rolnictwem oraz rozwojem obszarów wiejskich. Pomysły na innowacje
techniczne dotyczyły zarówno kwalifikacji zawodowych zdobywanych w danej szkole
jak równieŜ pozaszkolnych zainteresowań uczniów.
W roku szkolnym 2015/2016 zrealizowano cztery edycje konkursu (po dwie w
kaŜdym z województw), w których łącznie wzięło udział 40 grup uczniowskich.
Podczas kaŜdej edycji zaproszenie do udziału skierowane zostało do ponad 140
mazowieckich szkół i ponad 80 szkół z województwa lubelskiego. Nawiązana została
współpraca z pracodawcami, którzy uczestniczyli w programie jako jurorzy
zgłoszonych i prezentowanych pomysłów innowacji.
Konkurs stał się takŜe okazją do zorganizowania kilkunastu lokalnych wydarzeń (w
szkołach laureatów), które często miały charakter lokalnych uroczystości. Związane
one były z wręczaniem nagród. Jednocześnie, podczas tych spotkań, inni uczniowie
poznawali osiągnięcia swoich kolegów i często włączali się w kreowanie własnych
pomysłów innowacji, w kolejnych edycjach konkursu.
W realizację projektu w Lublinie włączyła się m.in. Politechnika Lubelska oraz
przedstawiciele firm produkujących maszyny rolnicze. W 2016 r. odbyły się dwa finały
konkursu - jeden w Lublinie, drugi w Warszawie. Nagrodzonych zostało łącznie osiem
zespołów uczniowskich.
Program „Obywatele dla Demokracji”
Od lipca 2013 r. PFDiM, wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego, pełni rolę
Operatora, czyli instytucji odpowiedzialnej za dystrybucję funduszy przeznaczonych
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dla organizacji pozarządowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
W ramach programu, w ścieŜce Dzieci i MłodzieŜ, w trzech edycjach przyznanych
zostało 115 dotacji na kwotę 25 716 820 zł (dwie organizacje zrezygnowały
i zrealizowanych zostało 113 projektów).
PFDiM odpowiadała za analizę i wybór wniosków oraz przekazywaniem dotacji
organizacjom zajmującym się pracą z dziećmi i młodzieŜą. Realizowane były projekty
w następujących obszarach:
- działania tematyczne w obszarze dzieci i młodzieŜ – działania mające na celu
kształtowanie postaw obywatelskich i uczenie korzystania z praw obywatelskich
w Ŝyciu codziennym, uwraŜliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz
przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieŜy.
Przykładowe działania: działania włączające dzieci i młodzieŜ do aktywnego
uczestnictwa w Ŝyciu publicznym, słuŜące rozwijaniu wolontariatu i samorządności
uczniowskiej oraz zachęcające do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska
lokalnego; działania umoŜliwiające nabywanie praktycznych umiejętności w
zakresie praw obywatelskich (w tym edukacji prawnej), praw konsumenta (w tym
edukacji finansowej), świadomego i krytycznego korzystania z nowoczesnych
technologii oraz mediów; działania słuŜące uwraŜliwianiu na problematykę
ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji, przemocy oraz
poznawaniu innych kultur i uczenia postaw tolerancji, szacunku dla odmienności;
działania słuŜące aktywizacji społecznej prowadzącej do poprawy sytuacji dzieci i
młodzieŜy zagroŜonych marginalizacją (dzieci i młodzieŜ z niepełnosprawnością
fizyczną lub intelektualną, podopieczni ośrodków wychowawczych i zakładów
poprawczych, dzieci doświadczające przemocy domowej, dzieci uchodźców oraz
zamieszkujące obszary defaworyzowane, np. tereny wiejskie lub zdegradowane
obszary miejskie).
Priorytetowo traktowane były działania, które dają dzieciom i młodzieŜy moŜliwość
praktycznego działania, wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności oraz angaŜują
młodzieŜ w procesy decyzyjne w ramach realizowanych projektów.

W dniach 15-16 marca 2016 roku w Warszawie odbyło się Forum tematyczne „Mądra
promocja – prezentacja działań społecznych”. Podczas Forum omówione zostały róŜne
aspekty dotyczącymi promocji działań społecznych: od zastanowienia się nad sensem
promocji poprzez projektowanie identyfikacji wizualnej i strony internetowej,
na planowaniu wydarzeń i współpracy lokalnej kończąc.
W dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2016 odbyła się wizyta studyjna w Norwegii
dla organizacji pracujących z dziećmi i młodzieŜą. Jej celem było zapoznanie
uczestników z praktyczną stroną pracy organizacji i instytucji zajmujących się
włączaniem dzieci i młodzieŜ w procesy decyzyjne oraz partycypacją dzieci
i młodzieŜy w Ŝyciu publicznym. Uczestnicy zapoznali się przykładami inicjatyw, które
dają dzieciom i młodzieŜy moŜliwość działania na rzecz dobra wspólnego i lokalnych
społeczności oraz słuŜą aktywizacji społecznej dzieci i młodzieŜy zagroŜonych
marginalizacją.
W lutym 2016 został przeprowadzony audyt programu przez Biuro Mechanizmu
Finansowego.
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ZARZĄD, RADA i ZESPÓŁ PFDiM
Zarząd
Wanda Chotomska – prezes Zarządu Fundacji
Michał Olszański – wiceprezes Zarządu Fundacji
Władysław Bartoszewski – skarbnik Fundacji
Maria Holzer – dyrektor Fundacji
Marek Matraszek – członek Zarządu Fundacji

Rada Polskiej Fundacji Dzieci i MłodzieŜy
Marek Grzybowski
Piotr Nestorowicz

Zespół Fundacji
Maria Holzer – dyrektor Fundacji
Artur Łęga – szef zespołu Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Arkadiusz Brzeziński – szef zespołu Nowe Przestrzenie Edukacji
Sławomir Piwowarczyk - zespół Działania Społeczne MłodzieŜy
Katarzyna Dąbrowska – zespół Działania Społeczne MłodzieŜy
Paweł Walecki - zespół Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Aleksandra Butowt - zespół Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
Księgowość: Taxus-Anna Pyrz-Rogozińska
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RAPORT FINANSOWY
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Pełny raport wraz z informacją dodatkową znajduje się na www.pcyf.org
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DOTACJE PRZYZNANE
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Stowarzyszenie Góry Szalonych MoŜliwości, Janowice Wielkie
„W naszym kadrze”

8 500 zł

Centrum Kultury w Kamiennej Górze, Kamienna Góra
„Burza na podwórku”

8 500 zł

Stowarzyszenie Kulturalne Góry Babel, Krajanów
„Literackie wędrówki z domu dziennego do domu nocnego”

8 200 zł

Fundacja Smak Sukcesu, Chojnów
„Na fali”

7 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku, Wińsko
„Kolory Kreatywności”

7 100 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Henrykowa, Henryków
„Henryków- kolebką języka polskiego”

8 500 zł

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku, Pieńsk
„Młodzi odkrywcy powojennej historii hutnictwa miasta Pieńsk”

8 500 zł

Stowarzyszenie Wsparcia Aktywności i Przedsiębiorczości Kobiet Jestem
Aktywna, Dobrcz
„Wisło co z Tobą przyszło”

8 500 zł

Stowarzyszenie NIJO, Chełmno
„Młoda Moda”

Gminny Ośrodek Kultury w Papowie Biskupim, Papowo Biskupie

8 100 zł
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„Ele-mele-dudki Teatrzyk Malutki”

8 500 zł

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, Rypin
„Pogotowie młodzieŜowe dla młodszych i starszych”

8 500 zł

Stowarzyszenie MiŚ - My i Świat, Zbrachlin
„Uwaga! Roboty na drodze”

8 500 zł

Stowarzyszenie Razem dla Wisznic, Wygoda
„WaŜne i najwaŜniejsze, czyli mapa wspomnień i refleksji”

8 500 zł

Gminne Centrum Kultury i Sportu Ludwin, Ludwin Kolonia
„MłodzieŜowe trasy rowerowe w Gminie Ludwin”

8 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Adamowa i Okolicy, Adamów
„Źródła sukcesu...”

Fundacja Międzynarodowej
Turystycznej, Stare Kobiałki

8 500 zł

Integracji

Gospodarczej

i

Kulturalno-

„Coś mi po głowie chodzi ...”

8 100 zł

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, Stoczek Łukowski
„Z uśmiechem po sukces”

8 500 zł

Stowarzyszenie Inicjatywa Polesia, Włodawa
„Nasza pierwsza animacja poklatkowa”

8 200 zł

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Koalicja Kulturalna w Wyrykach,
Wyryki
„U źródła - szlakiem przydroŜnych krzyŜy i kapliczek”

8 500 zł

25

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Komarów-Osada
„Po drogach i bezdroŜach”

8 500 zł

Stowarzyszenie Kosierz To My, Kosierz
„Moczykije”

8 500 zł

Gminny Szkolny Związek Sportowy w Trzcielu, Trzciel
„Odkrywcy Lokalnych Tajemnic”

8 500 zł

Fundacja Karolat, Siedlisko
„Podziel się pasją”

6 500 zł

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Leśna Kraina, Rogoziniec
„Tropem szponów”

8 500 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Bojadłach, Bojadła
„# K(reatywność) R(ozwój) Y(oung) C(złowiek)”

8 500 zł

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej MłodzieŜy Intersum,
śychlin
„Pixelami po śychlinie”

8 500 zł

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, Łask
„Łascy globtroterzy”

8 500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach, Sędziejowice
„Sędziejowe wesele”

8 500 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Wolborzu, Wolbórz
„Kawa i moda czyli wielka wolborska przygoda”

8 500 zł

26

Grupa Inicjatywna TARGET, Lubochnia
„Zakeszowani”

8 500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lututowie, Lututów
„Festiwal fotografii”

8 500 zł

Stowarzyszenie Gmina Bochnia Dla Wszystkich, Brzeźnica
„Wspomnienia, które łączą i uczą”

8 500 zł

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Szczurowa
„Satyrycznie, ale z morałem”

8 400 zł

Stowarzyszenie Młoda Alwernia, Alwernia
„Turniej Trójmagiczny”

8 500 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w LibiąŜu, LibiąŜ
„Zaciekawieni”

7 200 zł

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga przy parafii pw. Przemienienia Pańskiego
w Makowie Podhalańskim, Maków Podhalański
„W Makowie.pl”

8 500 zł

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Wojniczu, Wojnicz
„Moc doświadczeń”

8 500 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, Lanckorona
„Taniec na miarę czasu”

8 500 zł

Stowarzyszenie Moja i Twoja Przyszłość, Przewóz Stary
„Lokalne wioski”

8 500 zł
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Stowarzyszenie Nasz Krubin, Krubin
„W starej kuchni młody duch”

8 500 zł

Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie, Rzeczniów
„Nie mogę zrobić wszystkiego, ale mogę zrobić COŚ- nasza przyszłość w
naszych rękach.”

8 500 zł

Stowarzyszenie Franopol Sosnowa Kraina, Franopol
„A moŜe z lotu ptaka”

8 500 zł

Stowarzyszenie Aktywnych Pań w Załuziu, Załuzie
„Rock and Roll szansą dla młodych”

8 500 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Kulturalna Przystań, Cegłów
„CGG - Cegłów Gminą Gier”

8 500 zł

Towarzystwo Kurpiowskie Strzelec, Czarnia
„Na strychu znalezione”

8 500 zł

Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca, Myszyniec
„Myszyniec w naszych obiektywach”

8 500 zł

Centrum Kultury Wisła w Wyszogrodzie, Wyszogród
„Najnowsza historia wydobyta spod ziemi”

7 100 zł

Stowarzyszenie Amicus Gminy DzierząŜnia, Pluskocin
„Gmina DzierząŜnia - dziś i jutro”

8 500 zł

Fundacja Pogodna Szkoła, Nieznamierowice
„Kulinarna wojna pokoleń - na wesoło i z noŜem w ręku!”

8 500 zł
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Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Skaryszewie, Skaryszew
„Czas na straŜ”

8 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Jawor, Jaworek
„okno do innego świata”

8 500 zł

Stowarzyszenie Pegaz, Paczków
„Gramy o siebie”

8 500 zł

Strzelecki Ośrodek Kultury, Strzelce Opolskie
„Wolność w Ŝyciu i sztuce - prawo mądrego wyboru tego co przed nami”

8 500 zł

Stowarzyszenie na rzecz wspierania edukacji w Januszkowicach Nasza
Przyjazna Szkoła, Januszkowice
„Jak oni działają... lokalnie!”

8 500 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej, Czarna
„Utworzenie pracowni twórczej dla młodzieŜy GaraŜDizajn”

6 900 zł

Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego Van Pur, Rakszawa
„Z patelnią na Słońce”

8 500 zł

Grupa Nieformalna - Strefa Edukacji i Kultury, Dąbrówka
„śycie z pasją - 7 wyzwań!”

8 500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku, Chmielnik
„BAJAM - świat w pigułce”

8 500 zł

Grupa nieformalna - RR w Sokołowie Małopolskim, Sokołów Małopolski
„Poszukiwacze Zapomnianych Smaków”

8 500 zł
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Stowarzyszenie Na Start, StrzyŜów
„Kręcimy sobie w StrzyŜowie!”

8 500 zł

Fundacja Misja Nowinka, Nowinka
„Odkrywamy by ukryć, ukrywamy by znaleźć”

8 500 zł

Fundacja EDM, Orla
„Nasz czas - straŜnicy tradycji”

7 400 zł

Biblioteka Miejska w Szczuczynie, Szczuczyn
„Pocztówki z mego miasta - warsztaty”

8 500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie, Krypno Kościelne
„YOLO! - Krypniański Street Art!”

8 500 zł

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce, Czarna
Dąbrówka
„Moje drugie ja”

7 600 zł

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego, Brusy
„KOT - Kuźnia Oryginalnych Talentów”

8 500 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Bińcze, Biernatka, Raciniewo, Bińcze
„Pierwsi osadnicy w gminie Czarne - ocalić od zapomnienia”

8 500 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Koczale, Koczała
„Trampolina talentów”

8 500 zł

Stowarzyszenie Kreatywna Szkoła, Przywidz
„Kreatywny Teatr Profilaktyczny”

8 500 zł
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Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach, Główczyce
„Pamiętaj za kim stoisz – Gra wiejska, czyli śladami PRL-u w Główczycach”

8 500 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna, Skarszewy
„Dajmy Szansę Młodym Skarszewom”

7 600 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Edukacji Samorządowej SPES, Sztum
„Zagraj to, Sztum!”

8 500 zł

Fundacja Jedynka Dzieciom, Pelplin
„Teatr na wysokim poziomie”

8 500 zł

Miejski Ośrodek Kultury, Sławków
„MłodzieŜowa Galeria "Za sceną"”

7 900 zł

Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior, Wojkowice
„Młodość+ doświadczenie = podwójna siła!”

8 500 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, Buczkowice
„Ubarwić Rzeczywistość”

8 500 zł

Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, Bieruń
„Portret pokoleń”

6 900 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojszowach, Bojszowy
„Debatujemy.”

5 000 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu, Strumień
„Autofocus - ustaw się na przyszłość.”

8 500 zł
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Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie MoŜna Inaczej, Ustroń
„Zielone motyle.”

8 000 zł

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, Czernica
„O!gry wracamy do gry”

8 500 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ogrodzieńcu, Ogrodzieniec
„Wiemy czego chcemy - potrzebujemy,
potrafimy, pokazujemy i przekazujemy”

poznajemy,

pokonujemy,

7 500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie, Koszarawa
„Wędrowanie pod Lachowym Groniem”

8 500 zł

Stowarzyszenie dla rozwoju Drogowskaz, Łodygowice
„Wiocha na Salonach”

8 500 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie, Nowy Korczyn
„Nadnidziańskie Włóczykije”

8 500 zł

Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach, Chęciny
„BŁYSK – gimnazjalna grupa poszukiwaczy miejsc ze starych fotografii w
Gminie Chęciny”

6 200 zł

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, Pińczów
„Orientuj się”

5 900 zł

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach,
Rytwiany
„ROK TV- Rytwiański Obiektyw Kulturalny”

8 500 zł
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Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach, Prostki
„Tanecznym krokiem w dorosłe Ŝycie”

8 500 zł

Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, Stare Juchy
„Klub filmowy FilmoGrajnia”

8 500 zł

Dom Kultury w Orzyszu, Orzysz
„Made in Orzysz. Kiedy niemoŜliwe staje się moŜliwe...”

8 500 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu, Pozezdrze
„Gmina Pozezdrze - w filmie i obrazie”

8 500 zł

Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, ChodzieŜ
„ChodzieŜ rusza młodzieŜ, młodzieŜ rusza ChodzieŜ”

6 000 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo, Jaraczewo
„Flirt z Melpomeną ... again”

7 700 zł

Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina, Kotlin
„Poezja na talerzu, czyli pomidory na start II”

8 500 zł

Powiatowa Biblioteka publiczna w Kępnie, Kępno
„Moje drzewo ma na imię Stasiek”

8 000 zł

Stowarzyszenie przyjaciół zespołu szkół w Czaczu - Aktywni dla dzieci,
Czacz
„Moja pasja moją przyszłością”

8 500 zł

Stowarzyszenie Chwaliszewski Świat Biedronek, Chwaliszew
„Modna szafa”

8 500 zł
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Stowarzyszenie Przyjaciół I LO im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie
Wielkopolskim, Koźmin Wlkp
„Przystanek Koźmin”

8 500 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Promyk w Broniszewicach, Broniszewice
„Kreacja - Młodzi - Akcja”

8 500 zł

Fundacja Animacja, Pleszew
„Chocki Klocki”

7 500 zł

Grupa Inicjatywna Baranówko, Baranówko
„MłodzieŜowy urząd”

8 500 zł

Towarzystwo Miłośników Recza, Recz
„Recz na rzeczy - dziennikarskim okiem”

8 500 zł

Stowarzyszenie śarek, Drawsko Pomorskie
„Projekt Czad”

8 500 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz, Biesiekierz
„Kreatywnie Wkręceni w upcykling”

8 500 zł

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach,
Boleszkowice
„Cool-turalne Bolki poznają siebie”

8 500 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie, Borne Sulinowo
„Szlakami Bornego Sulinowa z Klubem Młodego Cyklisty”

Towarzystwo Inicjatyw Pozytywnych Społecznie TIPS, Lekowo

2 100 zł
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„Trzy kroki do aktywności.”

8 500 zł

Stow. na Rzecz Roz. i Prom. Połczyna-Zdroju oraz Szwajcarii Połcz,
Połczyn-Zdrój
„Ja cię kręcę!”

8 500 zł

Szydłowskie Towarzystwo Strzeleckie, Szydłów
„STS Szydłów - Poznajcie Nas”

8 500 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice, Krynice
„Pamiec przeszlosci - cmentarze mówia”

7 800 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej, Grzegorzew
„Caltwalk- podaj dalej”

15 000 zł

Podkarpackie Centrum Hipoterapii, BłaŜowa
„Strachy na wróble”

15 000 zł

Stowarzyszenie Chociszewo - Wspólna Przyszłość, Chociszewo
„Azymut na wygraną, wygrywasz przyszłość.”

16 100 zł

Fundacja Generator Inspiracji, Futoma
„Otwieramy młodzieŜowe laboratoria nauki.”

20 000 zł

Stowarzyszenie Kulturalne Euro-Art., Kępno
„Laboratorium dzialań w przestrzeni.”

18 000 zł

Stowarzyszenie "Dorośli-Dzieciom", Sępólno Krajeńskie
„Centrum aktywności gimnazjalisty”

18 700 zł
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Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, Stoczek Łukowski
„Ponad podziałami”

5 000 zł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra - Warta, Międzychód
„Forum Lokalne 2016 szansą dla młodych z Gminy Pszczew
4 100 zł
”

Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina, Kotlin
„My dla Młodych- Młodzi dla Nas”

5 000 zł

Stowarzyszenie Nasze Rio, Złotoryja
„MłodzieŜ w małym mieście: szanse i wyzwania”

5 000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Sędziejowicach, Sędziejowice
„Gminne Forum na Rzecz Młodych”

5 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku StrzyŜewskim z siedzibą w
Rzepienniku Suchym, Rzepiennik Suchy
„Razem dla młodzieŜy”

5 000 zł

Fundacja Misja Nowinka, Nowinka
„Razem dla młodych w Nowince”

5 000 zł

Stowarzyszenie Browarowa-Większy Format, śnin
„O Młodych dla Młodych w Gminie śnin”

5 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Prostkach, Prostki
„Prosto z Prostek do sukcesu”

Gminny Ośrodek Kultury, Domaniewice

5 000 zł
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„II Domaniewickie Forum Lokalne ph. "BliŜej młodych"”

7 000 zł

Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim, Maków Mazowiecki
„II Lokalne Forum w Makowie Mazowieckim - Nasza MłodzieŜ, Nasza
Przyszłość, Dajmy im szanse.”

7 000 zł

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Bystrzycy Kłodzkiej, Bystrzyca Kłodzka
40 000 zł

„Filmowa Bystrzyca”

Fundacja Znajdź Cel, Pęgów
„Bezogranicznik Uprecyklingowy”

40 000 zł

Stowarzyszenie Centrum Technologii Informacyjnych e-Misja, PłuŜnica
„Nasze własne M20”

Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska
KujawskieRówne szanse, Złotniki Kujawskie

40 000 zł

Lokalnego

Gminy

Złotniki

„Historia z Syrenką w tle”

40 000 zł

Stowarzyszenie "Tuczno, moje małe Kujawy", Tuczno
„O zdrowie dbam i nie jestem w tym sam”

40 000 zł

Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia, Wronie
„TV Zieleń”

38 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i Oświatowych
Wektor w Garbowie, Garbów
„Wystrzeleni w Kosmos”

Włodawskie Towarzystwo Edukacyjne, Włodawa

36 000 zł
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„Czym się złoci kwiat paproci?”

40 000 zł

Stowarzyszenie Nasza Gmina Susiec, Susiec
„Od Drewniaka do Kozaka, czyli jak zostać Królem śycia!”

40 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Tradycji i Rozwoju Wsi Bazanów Nowoczesna Pani,
Stary Bazanów
„Z przeszłością w przyszłość - skarby sztuki i tradycji regionalnej”

40 000 zł

Fundacja BezMiar, Góra Pulawska
„Chochla Szczęścia”

33 100 zł

Stowarzyszenie Chociszewo - Wspólna Przyszłość, Chociszewo
„KolaŜ sztuk przepięknych”

40 000 zł

Stowarzyszenie Alternatywna Gmina, Drezdenko
„Kotłownia - Klub Ludzi Artystycznie NiewyŜytych”

40 000 zł

Stowarzyszenie Oświatowe Horyzont w Bogumiłowicach, Bogumiłowice
„O ratownikach odwaŜnych, filmowcach uwaŜnych i aktorach kreatywnych,
czyli jak powstało coś z niczego i jak rozkręcamy otoczenie”

40 000 zł

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Siedlcu, Siedlec
„Młodzi na STRAśy tradycji, środowiska i społeczeństwa obywatelskiego”

16 500 zł

Stowarzyszenie Dobroczynne Iskierka Nadziei w Czchowie, Czchów
„Kamera mnie kręci, ja kręcę kamerą, muzyka gra czyli okiem filmowca o
mojej gminie”

38 000 zł

Stowarzyszenie Młodzi i Waleczni Obywatele, Odcinek
„Gra terenowa własnych moŜliwości”

30 900 zł
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Fundacja Laboratorium Zmiany, Niemodlin
„Spotkajmy się w altanie”

40 000 zł

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich
Szansa, Bircza
„ART Akademia Rozwoju Twórczego - (Re)Wizja Mody, (Roz)Bój Osobisty!”

40 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i MłodzieŜy Sami dla siebie w Gorzycach,
Gorzyce
„Na skrzyŜowaniu marzeń”

31 900 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej, Gliniszcze Wielkie
„So Kółka - nawijamy!”

31 300 zł

Stowarzyszenie SZOK - Skuteczni, Zdecydowani, Operatywni, Kreatywni,
Radlin
„Kuchenne maszkiecenie- warzymy, godamy, tradycji się trzymamy.”

40 000 zł

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała, Lasocin
„Bo Nam Muzyka w sercach i duszy gra!”

40 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej, Grzegorzew
„GOLDHANDERS & CO”

40 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Radość, Piaski
„Studio Odkrytych MoŜliwości”

40 000 zł

Stowarzyszenie Wychowanków Absolwentów i Przyjaciół Gimnazjum i LO w
Ostrzeszowie, Ostrzeszów
„Ostrzeszowska Curie-pedia”

33 900 zł
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Ełckie Stowarzyszenie STOPA, Ełk
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

16 000 zł

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Opole
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

16 000 zł

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

16 000 zł

Stowarzyszenie Instutyt Zachodni, Poznań
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

16 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej, Grzegorzew
„Chcemy- mieć będziemy!”

1 900 zł

Stowarzyszenie "Tuczno, moje małe Kujawy", Tuczno
„Hau hau nie jestem sam”

5 000 zł

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, Rypin
„Mój kawałek podłogi”

5 000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku, Chmielnik
„foLkOVE - zakochaj się w muzyce ludowej”

5 000 zł

Fundacja Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej, Ponurzyca
„Pogorzel nasza mała ojczyzna”

2 600 zł

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Wojniczu, Wojnicz
„Be Fit”

3 700 zł
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Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, Stoczek Łukowski
„Kodowelove”

5 000 zł

Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne, Kamień Krajeński
„Dla mnie i dla Ciebie”

5 000 zł

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec Działajmy Razem, Bukowiec
„Wkręć się, zakręć, rozkręć!”

5 000 zł

Bychawskie Centrum Kultury, Bychawa
„WOK - Widzę Oczami Kultury”

3 700 zł

Centrum Kultury i Biblioteka w Bardzie, Bardo
„WoartheVlog: Czyli Bardo w pięć minut”

5 000 zł

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

