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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.

5

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 2011 przyznaliśmy 4 676 dotacji na łączną kwotę 46 531 300 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 2011 przyznaliśmy 186 dotacji na łączną kwotę 2 259 200 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
Dziękujemy instytucjom, dzięki którym mogliśmy prowadzić nasze działania:
Credit Swiss EMEA Foundation
Evans Foundation
General Electric Foundation
International Youth Foundation
Mary Kay Cosmetics Poland
Nokia
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 2011 roku zorganizowano szkolenia dla przedstawicieli
pozarządowych. Wzięły w nich udział łącznie 33 osoby z 8 organizacji.

organizacji

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 ramach projektu w listopadzie 2011 r.
młodzież prowadziła warsztaty komputerowe dla seniorów. W projekcie zaplanowano
udział 14 młodych osób (trenerzy) oraz 70 seniorów (uczestnicy kursów
komputerowych), którzy będą testować na poziomie lokalnym 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.

Program „Równać Szanse”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
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 2011 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 50 tys. zł na działania trwające osiemnaście
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 2011 na konkurs nadeszło 512 wniosków, z których Komisja
Konkursowa wybrała 107 projekty. Dwa konkursy otwarte uzupełniają konkursy
zamknięte na projekty modelowe oraz fora edukacyjne.

Szkolenia
W 2011 roku przeprowadzono cztery szkolenia 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.
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Gala X-lecia
W dniach 22-23 września w Pałacu w Łochowie odbyła się Gala X-lecia. W Gali wzięło
udział 136 zaproszonych osób. Uczestnikami dwudniowego spotkania byli głównie
koordynatorzy, którzy wielokrotnie realizowali projekty w ramach Programu oraz
koordynatorzy, którzy realizowali projekty we wszystkich ścieżkach, zaczynając od
Regionalnego Konkursu Grantowego przez Ogólnopolski Konkurs Grantowy do Projektów
Modelowych. W Gali wzięli także udział członkowie komisji dotacyjnych, trenerzy
programu, wszyscy partnerzy regionalni, uczestnicy konkursów ogłoszonych z okazji
X-lecia oraz byli członkowie zespołu Równać Szanse. Program Gali został podzielony
na dwa dni. Pierwszego dnia obyła się uroczysta Gala, podczas której zostały wręczone
laureatom konkursów statuetki Programu „Równać Szanse”. Przyznane zostały również
nagrody honorowe Programu. Ponadto zaprezentowany został film przedstawiający
historię Programu. Drugiego dzień poswięcony był idei „Dobra wspólnego”. Odbyły się
warsztaty i panele dysusyjne.
Fora Edukacyjne
Fora są przestrzenią do lokalnej dyskusji o sytuacji mlodych ludzi oraz przyszłych
działaniach możliwych do podjęcia.
W 2011 roku odbyły się fora edukacyjne w Miliczu, Stoczku Łukowskim,
Chociszewie, Kłodawie, Uhowie, Piekoszewie, Olsztynku, Wierzycach, Malechowie.

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
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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 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 lutym 2011 roku zakończyła się IV edycja programu realizowana na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podlaskiego.
W programie wzięło udział łącznie 35 świetlic.
W marcu 2011 rozpoczęła się kolejna edycja programu realizowana na terenie
województwa mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. Projekt będzie trwał do
kwietnia 2012 roku. W maju zostało wybranych do udziału w programie 18 świetlic
z województwa mazowieckiego oraz 11 z warmińsko-mazurskiego
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”
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 części, z czego pierwsza, teoretyczna, zakłada cykl 33 lekcji prowadzonych
przez nauczycieli. Podczas tych zajęć 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). Druga część,
praktyczna, to realizacja projektów młodzieżowych, stworzonych przez uczniów
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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 ale też pomagają innym żyć lepiej i ciekawiej. Projekt zakłada
zaangażowanie nie tylko społeczności szkolnej, ale także lokalnej (rodziny uczniów,
lokalne świetlice, domy dziecka, kluby itp.)
Trzecia edycja programu była realizowana od września 2010 roku w szkołach
zawodowych i technikach w Gdańsku, w Łodzi, w Poznaniu i w Opalenicy. Do marca
2011 roku nauczyciele realizowali lekcje dla uczniów według scenariuszy
i materiałów dydaktycznych przygotowanych przez ekspertów. W marcu 2011 roku
rozpoczął się okres przygotowywania projektów uczniowskich przez grupy uczniów,
których realizacja miała miejsce do maja. W sumie uczniowie zaplanowali
110 projektów, z czego zrealizowanych zostało 98. Wszystkie projekty adresowane
były do członków lokalnej społeczności. Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie
otrzymywali niewielką dotację na pokrycie kosztów realizacji projektów.
W czerwcu miały miejsce oficjalne uroczystości kończące trzecią edycję
programu, w trakcie której uczniowie i nauczyciele otrzymali certyfikaty
poświadczające zdobyte umiejętności i doświadczenia.
Podsumowując kolejne lata programu, liczby wyglądają następująco:
W pierwszej edycji programu, w latach 2008-2009 udział wzięło 307 uczniów
(11 nauczycieli prowadziło łącznie 14 grup uczniów).
W drugiej edycji programu, w latach 2009-2010 udział wzięło 1321 uczniów
(48 nauczycieli prowadzących 53 grupy uczniów). Doliczając ilość uczniów z
pierwszej edycji programu, do czerwca 2010 roku, udział w programie wzięło udział
1628 uczniów.
W trzeciej edycji programu, w latach 2010-2011 uczestniczyło 1382 uczniów (57
nauczycieli prowadzących 72 grupy uczniów) Doliczając ilość uczniów z poprzednich
edycji programu, ostatecznie udział wzięło 3010 uczniów.
W sumie od roku 2008 w programie wzięło udział 92 nauczycieli prowadzących
139 grup uczniów (w sumie 3010 uczniów).
Program „Trening Umiejętności Społecznych w Warszawie”
Program jest realizowany w szkołach zawodowych i technikach w Warszawie dzięki
Credit Swiss EMEA Foundation. Do marca 2011 roku 20 nauczycieli zrealizowało lekcje
dla uczniów według scenariuszy i materiałów dydaktycznych przygotowanych przez
ekspertów. W marcu 2011 roku rozpoczął się okres przygotowywania projektów
uczniowskich przez grupy uczniów, których realizacja miała miejsce do maja. W sumie
uczniowie zaplanowali 29 projektów, z czego zrealizowanych zostało 26. Projekty
zrealizowane przez uczniów dotyczyły bardzo szerokich działań np. kulturalnych,
społecznych, ekologicznych, sportowych i innych.
8 czerwca 2011 roku odbyło się uroczyste zakończenie drugiej edycji programu,
w trakcie której uczniowie i nauczyciele otrzymali certyfikaty poświadczające zdobyte
umiejętności i doświadczenia. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich
projektów zaproszonym gościom oraz innym uczniom i nauczycielom. Prezentacje
odbyły się w formie Targów Projektowych.W zakończonej w czerwcu 2011 roku edycji
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wzięło udział 20 nauczycieli, którzy zrealizowali program w 4 szkołach na terenie
Warszawy dla 419 uczniów.
We wrześniu rozpoczęła się kolejna edycja programu, do której przystąpiło
20 nauczycieli z warszawskich szkół.
„W dorosłe życie bez długów – program edukacji konsumentów finansowych”
Program jest współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Celem programu jest
przygotowanie młodych ludzi do poruszania się w rzeczywistości gospodarczej,
nauczenie planowania finansowego oraz analizowania informacji finansowych.
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 2011 dwa cykle zajęć zrealizowano w 24 technikach i szkołach zawodowych
Wzięło w nich udział 2580 uczniów w wieku 16-19 lat a zajęcia poprowadziło
59 nauczycieli.
Program „Myśleć, pracować, współpracować. Kompetencje społeczne na rynku
pracy”
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spolecznego. Jest on wspólnym przedsięwzięciem Polskiej
Fundacji Dzieci i Młodzieży, firmy badawczej Agrotec oraz angielskiego City
of Sunderland College. Jego realizacja rozpoczęła się w czerwcu 2010 i potrwa
do końca roku 2012. Projekt jest realizowany na terenie województwa
mazowieckiego.
W styczniu 2011 roku została opracowana strategia wdrażania projektu
innowacyjnego. Po jej zaakceptowaniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania
Projektów Unijnych rozpoczęła się faza testowania. Skuteczność procesu rekrutacji
uczestników fazy testowania zapewniła współpraca z organami prowadzącymi szkoły
oraz dyrektorami rekomendowanych szkół. Wybranych zostało 24 nauczycieli.
Rekrutowani nauczyciele wzięli udział w dwóch szkoleniach przygotowujących
do prowadzenia grupy, realizacji inicjatyw i wsparcia uczniów w realizacji ich
inicjatyw. W fazie testowania projektu wzięło udział 357 uczniów i 22 nauczycieli
z 12 szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego. Wszyscy nauczyciele
zrealizowali w terminie wszystkie 33 scenariusze podczas zajęć z uczniami. Podczas
fazy testowania nauczyciele towarzyszyli również swoim uczniom, udzielając
wsparcia merytorycznego i organizacyjnego przy realizacji ich inicjatyw. W sumie
zrealizowanych zostało 27 inicjatyw uczniowskich. Równolegle z fazą testowania
prowadzona była tzw. ewaluacja wewnętrzna. W 2011 rozpoczęły się też prace nad
ostateczną wersją produktu finalnego.
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Program edukacji konsumenckiej i obywatelskiej – PEKiO
Program finansowany jest w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy. Celem projektu PEKiO (projekt 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 będzie realizowany od
października 2011 do czerwca 2013 roku. Z planowanych działań skorzysta 1700
uczniów.

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
Monika Kamińska – 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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Fundacja Regionalne Centrum
Pozarządowych, Gdańsk

Informacji

i

Wspierania

Organizacji
16 000 zł

„Projekty uczniowskie LSE”

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek Dzieci i Młodzieży PROM, Łódź
„Projekty uczniowskie TUS”

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO im. Prymasa Tysiąclecia
Opalenicy, Opalenica

19 500 zł

w
11 000 zł

„Projekty uczniowskie TUS”

Stowarzyszenie Tratwa, Olsztyn
„Nasze Atlantydy”

28 000 zł

Unisławskie Towarzystwo Historyczne, Unisław
„Z techniką w przeszłość- Fotokomiks historyczny”

26 599 zł

Regionalne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Wspólnota Wiejska w
Kijewie, Kijewo
28 000 zł
„Dać szansę”

LKS Dwernicki Stoczek Łukowski, Stoczek Łukowski
„Wehikuł czasu-podróż dla wszystkich”

15 000 zł

Włodawakie Towarzystwo Edukacyjne, Włodawa
„Zadzierajcie nosy z nami!”

15 000 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy Filia w Uhowie, Łapy
„Młodzi naszą przyszłością”

Gminna Biblioteka Publiczna, Kłodawa

5 000 zł
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„O młodych dla młodych”

5 000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie, Piekoszów
„Forum na rzecz młodych”

3 500 zł

Fundacja Odnowa Wsi, Malechowo
„Młodzież - wspólna sprawa”

3 671 zł

SEN Stowarzyszenie Edukacji Nieformalnej, Olsztynek
„Lokalne Forum Równać Szanse w Olsztynku”

5 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej Dolina Baryczy, Milicz
„Forum Razem dla młodych”

5 000 zł

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim, Stoczek Łukowski
„II lokalne forum Program Równać Szanse w Stoczku Łukowskim”

7 000 zł

Stowarzyszenie Chociszewo Wspólna Przyszłość, Chociszewo
„Ku przyszłości”

7 000 zł

Stowarzyszenie Wierzeje, Wierzyce
„Bariery i zasoby środowiska a rozwój młodego człowieka”

7 000 zł

Pro Futuro Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Lokalnych, Białopole
„Na skrzydłach wiatru.”

38 500 zł

Stowarzyszenie Z Nauką Ku Przyszłości, Gogolin
„Garbus nie kapie olejem… on tylko znaczy swój teren!”

40 000 zł
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Stowarzyszenie De-Novo, Dynów
„Zblazowanie. Stop. Roztańczenie. START! Dynów”

40 000 zł

Stowarzyszenie kulturalne EURO-ART, Kępno
„Odwaga cywilna odwagą sceniczną!”

21 800 zł

Fundacja Smak Sukcesu, Chojnów
„Telewizyjny Kultywator Możliwości.”

22 200 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji ZSP im.H.Cegielskiego w
Ziębicach, Ziębice
40 000 zł
„Poznaj krainę smaków.”

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Targoszyn, Targoszyn
„Osada Wikingów jako szansa na popularyzację rzemiosł dawnych wśród
wiejskiej młodzieży.”

34 500 zł

Stowarzyszenie Ago - Trójka, Pleszew
„Handmade - Ręcznie robione.”

38 900 zł

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego, Wojsławice
„Za horyzont- podróżuj, śnij, odkrywaj...”

40 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Sami dla siebie, Gorzyce
„Internetowa Telewizja Gimnazjalna”

40 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice,
Wartkowice
40 000 zł
„CIS - Centrum Inicjatyw Sportowych przy Stowarzyszeniu Rozwoju
i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice”

Stowarzyszenie Uwolnić Wiedzę, Wicko
„Wyjdź z cienia.”

40 000 zł
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Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kolno Integracja, Kolno
„Szlakiem wydarzeń historycznych.”

39 700 zł

Stowarzyszenie SZOK - skuteczni, zdecydowani, operatywni, kreatywni,
Radlin
39 600 zł
„W życie z pasją.”

Międzyszkolny Klub Sportowy, Otmuchów
„Ima-Samurai - wojownicy nowej ery.”

40 000 zł

Fundacja Zachęta, Górowo Iławeckie
„MdM - Młodzi dla Młodych.”

40 000 zł

Stowarzyszenie Fundus Glacensis, Kudowa Zdrój
„Czy nas słychać?”

39 800 zł

Stowarzyszenie Partnerstwo Sztuk, Gołdap
„Po nitce do kłębka - aktywni społecznie.”

40 000 zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań, Ulanów
„W znane i nieznane.”

40 000 zł

Towarzystwo Oświatowe im. Św. Jana Kantego w Kościelisku, Kościelisko
„Kacze Dopalacze.”

40 000 zł

Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie, Ruciane-Nida
„Młodzież z pasją.”

39 700 zł

Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego, Mońki
„Moja mała ojczyzna
Aktywności Lokalnej.”

miejscem

wielu

atrakcji.

Młodzieżowy

Klub

38 300 zł
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Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, Maków Podhalański
„Koncertowe filmogranie - razem odkryjemy swoje talenty.”

40 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie
Równe Szanse, Złotniki Kujawskie
37 700 zł
„3 x R”

Stowarzyszenie Rozwoj Lokalny i Edukacja w Rysinach, Rysiny Kolonia
„Młodzieżowe Centrum Spotkań.”

40 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny, Inowłódz
„Średniowieczna ballada.”

40 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Gminnego, Małkinia Górna
„Nie wolno zostawić świata jakim jest”

15 000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Pniewie, Pniewo
„Radosne dzieciństwo”

15 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej, Czernice Borowe
„Nasza Mała Ojczyzna”

15 000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszewce, Olszewka
„Świetlica na 100% - Olszewka”

11 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Gminy Dzierzążnia, Dzierzążnia
„Promyk słońca”

Ochotnicza Straż Pożarna Radomyśl, Radomyśl

15 000 zł
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„Świetlica moich marzeń”

15 000 zł

Stowarzyszenie Klub Integracji Społecznej, Maków Mazowiecki
„Świetlica ODK miejscem rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży”

14 000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna, Zaździerz
„Z muzyką za pan brat”

15 000 zł

Przasnyska Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Świetlik, Rostkowo
15 000 zł
„Kolory świata”

Stowarzyszenie Gmina Klwów - Wspólne Marzenia, Klwów
„Kuźnia talentów - mali artyści”

5 915 zł

Gminny Ośrodek Kultury, Wieniawa
„Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Koryciska”

15 000 zł

Towarzystwo Przyjaciół Czarnolasu, Czarnolas
„Świetlica w cieniu czarnoleskich lip”

15 000 zł

Stowarzyszenie Szczytowiaki, Szczyty
„Sztuka a środowisko naturalne”

15 000 zł

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Łąck
„Z nami ni będziesz się nudzić”

15 000 zł

Stowarzyszenie O uśmiech ucznia przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Błoniu,
Błonie
15 000 zł
„Świetlica Tropicielil Wiedzy”
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Stowarzyszenie Dla Edukacji, Mrozy
„Nasza świetlica naszym drugim domem”

15 000 zł

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala, Kowala
„Mały odkrywca wielkiego świata”

15 000 zł

Gimna Nadarzyn dot. Ognisko Dziecięco-Mlodzieżowe Tęcza, Nadarzyn
„Świetlica - Miejsce dla Dziecka i Rodziny”

15 000 zł

Towarzystwo Miłośników Ziemi Rożyńskiej, Rożyńsk Wielki
„Rożyński Klub Młodego Odkrywcy”

8 000 zł

Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej, Susz
„Lepsza praca niedołężna jak próżniactwo doskonałe”

8 000 zł

Fundacja Zachęta, Górowo Iławeckie
„Nasza Przystań - kontynuacja”

8 000 zł

Świetlica Wiejska w Mintach, Minty
„Ten piękny tajemniczy świat”

8 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego Puszcza Borecka, Jeziorowskie
„Pasjonaci przygód z Jeziorowskich - Odkrywcami”

8 000 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Pisanicy, Pisanica
„Przyjaciele Pisanicy - Dzieciom”

8 000 zł

Stowarzyszenie Szałstry, Szałstry
„Dogonić marzenia II”

8 000 zł
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Stowarzyszenie Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej OCAL, Orłowo
„Z motyką na księżyc raz jeszcze”

8 000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Łynie, Łyna
„Z nauką za Pan Brat każdego dnia”

8 000 zł

Lokalna Grupa Działania Razem Silniejsi, Ełk
„Jak zostałem Einsteinem”

8 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane-Nida
„Świetlica wiejska nowoczesnym centrum nauki i techniki”

8 000 zł

Stowarzyszenie Tratwa, Olsztyn
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

14 500 zł

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Opole
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

14 500 zł

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

14 500 zł

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku, Słupsk
„Organizacja Regionalnego Konkursu Grantowego”

14 500 zł

Centrum Kultury i Promocji w Bardzie, Bardo
„Od marcowych migdałów do pstrąga w migdałach”

7 000 zł

Stowarzyszenie Młodzi - Młodym, Góra
„Czas robi swoje…”

Fundacja Przystanek Dobrych Myśli, Janowice Wielkie

7 000 zł
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„Działać? Każdy może :)”

7 000 zł

Klub Sportowy Albatros, Jaśkowice Legnickie
„Czas i my”

7 000 zł

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, Jedlina - Zdrój
„Przewodnicy Tajemniczego Trójkąta”

7 000 zł

Stowarzyszenie Międzylesie Razem, Międzylesie
„Jarmark tradycji”

7 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Bądkowie, Bądkowo
„Zadbamy, by nie odeszli w niepamięć”

7 000 zł

Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne, Kamień Krajeński
„Strzelnica-reaktywacja”

6 100 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie, Świekatowo
„Grafika komputerowa oknem na świat. Warsztaty z projektowania
przestrzennego.”

4 400 zł

Grupa nieformalna Unisławskie Towarzystwo Artystyczne, Unisław
„Imperium Tworzenia”

Stowarzyszenie
„Szansa”, Kębło

Pomocy

7 000 zł

i Wspierania Rozwoju

Niepełnosprawnych

–
4 400 zł

„Spotkania Art Atak”

Fundacja Animacji Lokalnej Fraktal, Kierzkówka
„Lubię to - dziobię to!”

Biblioteka Publiczna Gminy Krynice, Krynice

7 000 zł
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„Perły krajobrazu”

6 700 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczno-Kulturalnego Rozwoju Gminy Lubycza
Królewska Razem dla Lubyczy, Lubycza Królewska
7 000 zł
„Skały i skamieniałości dokumentami dziejów gminy Lubycza Królewska II czyli Moja Mała Ojczyzna”

Stowarzyszenie Animacji Kultury Heksa, Niedrzwica Duża
„Samodzielni i Twórczy- Niedrzwicka Awanfarda Młodzieżowa”

7 000 zł

Fundacja na Rzecz Edukacji i Rozwoju Środowiska Lokalnego Niedrzwicy
Kościelnej Dziupla, Niedrzwica Kościelna
7 000 zł
„Młodzi - samorządni”

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim, Stoczek Łukowski
„SPAM - Stoczkowski Portal Aktywnej Młodzieży”

7 000 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Tyszowce
„Będzie dobrze Panie Bobrze”

7 000 zł

Nadbużańskie Stowarzyszenie Edukacyjne, Włodawa
„Filmowa Szkolna7”

7 000 zł

Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie, Włodawa
„Wyryki - krajobraz prz(e)yszłości”

7 000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna, Kłodawa
„Nasze życie - nasz scenariusz”

7 000 zł

Grupa nieformalna OKO-Oblicza Kłodawskich Okolic, Santocko
„Kłodawskie totemy”

7 000 zł
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Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie, Zawada
„Zatrzymane w kadrze”

7 000 zł

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Brzeziny
„W poszukiwaniu swoich korzeni”

7 000 zł

Stowarzyszenie Nasza Przyszłość, Brzeźnio
„Kociolandia”

7 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach, Domaniewice
„KinoMovie - zakładamy Dyskusyjny Klub Filmowy”

7 000 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu Filia w Kliczkowie Małym, Brzeźnio
„Ekomuzeum w Kliczkowie”

7 000 zł

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego, Łask
„Magiczna podróż po Łasku i okolicy - warsztaty fotograficzne”

7 000 zł

Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic, Piątek
„Festiwal KANF - Kompletnie Awangardowych Nagrań Filmowych”

7 000 zł

Stowarzyszenie Kulturalne Galeria, Sokolniki Las
„Kurtyna w górę - pierwszy młodzieżowy teatr w Sokolnikach”

7 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR, Bobrowniki Małe
„Nasze Bobrowniki”

7 000 zł

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Wsi Dominikowice, Dominikowice
„Testament Łukasiewicza”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów Wszyscy Razem,

7 000 zł
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Kozłów
7 000 zł
„Odważ się i mów!”

Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach, Mogilany
„Mogilańskie obserwatorium poznawcze”

4 500 zł

Stowarzyszenie Raciechowice 2005, Raciechowice
„Akademia młodego odkrywcy”

7 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w
Rzepienniku Suchym, Rzepiennik Suchy
7 000 zł
„e-rzepiennik”

Stowarzyszenie Grupa Próg, Wadowice
„KrasneLudki”

7 000 zł

Zakliczyńskie Centrum Kultury, Zakliczyn
„Światłoczuli”

7 000 zł

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno, Grzybów
„Skrzypek na dachu”

5 600 zł

Stowarzyszenie Młodzi dla wsi, Stare Orzechowo
„Z małej miejscowości w wielki świat...”

7 000 zł

Stowarzyszenie Młodzi Dla Rozwoju eMka, Wieliszew
„Nasz Teatr”

7 000 zł

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Razem dla Gminy Wilga, Wilga
„Historia jednej fotografii”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasiek, Jaśkowice

7 000 zł
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„Akademia Wolontariusza”

7 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasiek, Jaśkowice
„Młodzi przedsiębiorcy”

7 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kowale, Kowale
„Wiejski Kurier”

7 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Łambinowice
„Tajniki rękodzieła”

7 000 zł

Grupa nieformalna Razem na pograniczu kultur, Otmice
„Jestem ze wsi - i co z tego!”

7 000 zł

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe Tarcza, Polanowice
„Stuk – plusk w ekologii świat”

6 000 zł

Stowarzyszenie Bractwo Nowego Światła, Połomia
„Ja i moja Mała Ojczyzna”

7 000 zł

Grupa nieformalna Młodzieżowe Centrum Astronomii, Rakszawa
„Ogród naukowców”

7 000 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Zagórz
„Zagórski LIP DUB zintegruje dokształci i wypromuje młodych!”

7 000 zł

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy, Choroszcz
„Chcę tu być z moją sztuką. Nagraj to!”

Biblioteka Publiczna w Gródku, Gródek

7 000 zł
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„Nasz Świat - poznaję sztukę dziennikarską”

7 000 zł

Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach, Kleszczele
„Gry wiejsko-miejskie”

Stowarzyszenie na rzecz
Społecznie Drabina, Krynki

6 400 zł

Osób

Niepełnosprawnych

i

Wykluczonych
4 000 zł

„Klub Wolontariusza”

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Krypno Wielkie
„Krypno wczoraj i dziś - nie zapomnimy!”

7 000 zł

Stowarzyszenie Stokrotka, Kuraszewo
„Więzi rodzinne-zapisane w obrazie”

6 000 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Ekoturystyki, Lewkowo Stare
„Edukacja Aktywacja - Młodzież dla ekomuzeum”

7 000 zł

Biblioteka Publiczna w Mońkach, Mońki
„Po drugiej stronie lustra - młodzież poznaje i promuje podwodny świat
Biebrzy”

7 000 zł

Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności wiejskiej Wspólnota
Puszczy, Nowinka
5 200 zł
„Stąd do przyszłości-zobacz”

UKS Szapiro, Przebród
„W poszukiwaniu przyszłości - Śladami Jaćwingów”

7 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki, Suchowola
„Centrum Europy - centrum wydarzeń”

7 000 zł
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Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Supraśl
„Muzyczna Re:Akcja, czyli młoda supraska scena musicalowa”

7 000 zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy Filia w Uhowie, Łapy
„Most łączy, most dzieli”

7 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie, Wasilków
„Biblioteczna Noc Świętojańska”

7 000 zł

Fundusz Lokalny na Rzecz Rozwoju Społecznego, Widowo
„Heca z pieca-warsztaty ceramiczne”

7 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach, Brusy
„Z prostego coś wielkiego”

7 000 zł

Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus, Brusy
„Z średniowiecznym rzemiosłem na ty”

7 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ty i Ja, Brusy
„Aktywna młodzież”

7 000 zł

Stowarzyszenie Ziemia Zaborska, Leśno
„Myśląc, pokonasz rywali”

7 000 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Linia, Linia
„Młodzież ma głos”

7 000 zł

Grupa nieformalna Kociewska Akademia Dobrego Rozwoju Kadr, Lipy
„Po kociewskiej stronie Wierzycy”

Stowarzyszenie Razem do celu, Nowy Staw

7 000 zł
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„Nieobecni, a jednak bliscy…”

7 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewach, Skarszewy
„Gród Joannitów w ogniu - młodzież twórcą żywej lekcji historii”

7 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie, Smołdzino
„Filcowe inspiracje”

7 000 zł

Dom Kultury, Ustka
„Mam odwagę zabrać głos”

6 500 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, Buczkowice
„Foto-Aktywni”

7 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Puchate, Gaszowice
„Razem możemy nauczyć się jak wiele potrafimy osiągnąć”

6 900 zł

Gminna Biblioteka Publiczna, Godów
„zaKręceni - Amatorskie Warsztaty Filmowe”

7 000 zł

Fundacja im. Z.Kossak, Górki Wielkie
„Mocna korzenie”

7 000 zł

Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, Nakło Śląskie
„Dzieci nie śmieci”

7 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu, Suszec
„Klub Działań Pozytywnych”

7 000 zł

Opatowski Ośrodek Kultury, Opatów
„Twoje Studio”

5 600 zł
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Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu, Samborzec
„Street art, czyli sztuka za miedzą”

7 000 zł

Stowarzyszenie na Rzecz Wychowania, Edukacji i Rozwoju Knieja, Zagnańsk
„MiŚ czyli My i Środowisko”

7 000 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Zespołu Placówek Oświatowych
w Zbludowicach, Zbludowice
7 000 zł
„Fokus na świętokrzyskie”

Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw Zbrza, Zbrza
„Grać, aby być sobą”

7 000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna im. K.I. Gałczyńskiego w Morągu, Morąg
„Dziennikarze w akcji”

7 000 zł

Grupa nieformalna Kronikarze przeszłości, Olecko
„Śladami kultury żydowskiej”

7 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane-Nida
„Ogródek żywego słowa”

7 000 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Tynwałdzie, Tynwałd
„Tynwałdzki Taniec Ognia”

7 000 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Wilczęta, Wilczęta
„Wyczarowane rękami”

6 800 zł

Stowarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
Razem Raźniej w Bojanowie, Bojanowo
5 200 zł
„Podróż za jeden uśmiech”
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Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej, Bralin
„Bralinownia - międzypokoleniowe działania artystyczne. Eko – design”

6 500 zł

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Kasztanowy Szlak, Kłoda
„Od Rydzyny do Pangaeii”

7 000 zł

Krajeński Ośrodek Kultury Filia Biblioteczna w Augustowie, Krajenka
„Patrzymy w przyszłość, ale pamiętamy o przeszłości”

7 000 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej Siedlisko w
Lubochni, Lubochnia
7 000 zł
„Z radiem w życie”

Komitet Partnerski Ziemi Goślińskiej, Murowana Goślina
„Akademia Kreatywnych VIPów”

7 000 zł

Stowarzyszenie Warto Pomagać, Ratyń
„Nasza wieś w obiektywie młodzieży”

7 000 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Wieleń
„Tworzenie klimatu dla rozwoju inicjatyw młodzieżowych na obszarze
Ziemi Wieleńskiej”

7 000 zł

Stowarzyszenie Plantacja Wyobraźni - Mały Dom Kultury, Barlinek
„Historio, cóżeś ty za pani? Berlinchen-Barlinek”

7 000 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Klępczewa Mieszkańcy Razem, Klępczewo
„Taniec z szablami”

7 000 zł

Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo, Marianowo
„Wspólnymi siłami góry przeniesiemy”

7 000 zł
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Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Podgórki
„Gra o wiedzę”

5 500 zł

Stowarzyszenie Stare Brynki XXI, Stare Brynki
„Na początek... Porządek”

6 900 zł

Gminny Ośrodek Kultury, Ustronie Morskie
„Art-Kompas”

6 000 zł

Stowarzyszenie Razem, Świętajno
„Przystanek Świętajno”

5 600 zł

