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Szanowni Państwo,
Drodzy Przyjaciele Fundacji dla Polski,
R óżnorodność form działania i wielość obszarów zaangażowania społecznego, które dzisiaj obserwujemy, jest imponująca. To wielki potencjał, źródło
pomysłów, twórczych rozwiązań, który nie tylko trzeba, ale wręcz należy wykorzystać.
Często spotykam się z opinią, że jest wiele osób, które chciałyby się włączyć
w działania społeczne i widzi potrzebę takich działań, ale nie wie, jak to zrobić.
Fundacja dla Polski chce i może pomóc tym wszystkim, którzy pragną działać
na rzecz dobra wspólnego. Poszukuje partnerów, którzy będą zainteresowani
współuczestniczeniem w określaniu priorytetów i strategii programów, mających realne szanse trwale wpłynąć na poprawę warunków życia społeczeństwa.
Są to swego rodzaju inwestycje społeczne.

2
To ogromne wyzwanie i program na lata.
Podstawowe obszary zaangażowania Fundacji to w pierwszej kolejności
kształtowanie postaw odpowiedzialności w życiu publicznym, wyrównywanie
poziomu życia mieszkańców regionów defaworyzowanych oraz integracja grup
zagrożonych marginalizacją. Aby sprostać temu zadaniu, potrzebujemy wiedzy
i doświadczenia naszych partnerów – firm, instytucji publicznych, organizacji
pozarządowych, mediów i osób indywidualnych. Wspólnie z nimi wypracowujemy metody, mechanizmy działania, za pomocą których możemy skutecznie
rozwiązywać problemy nurtujące nas wszystkich. Tylko wtedy bowiem możemy
być pewni, że powierzone nam środki będą właściwie wykorzystywane i będą
stanowić realne wsparcie.
Efektywną, a wciąż sporadycznie w Polsce wykorzystywaną formą działań
społecznych są fundusze powierzone zgodne z profilem firmy lub intencją
fundatorów. Fundacja ma już siedmioletnie doświadczenie w prowadzeniu
funduszy. W ubiegłym roku pod egidą Fundacji powstał nowy Fundusz
im. Edwarda J. Wende, w ramach którego przyznawana jest doroczna nagroda
za krzewienie i podnoszenie kultury prawnej. Inną formą wspierania działań

społecznych są składki pracownicze (payroll), która polega na dobrowolnym,
comiesięcznym przekazywaniu przez pracowników firm drobnych kwot pieniężnych na wybrany przez nich cel społeczny. W ten sposób wspierane są
dwie spośród prowadzonych przez nas inicjatyw: program Dzieci Ulicy na rzecz
dzieci i młodzieży, dla których ulica stała się głównym miejscem życia, i Fundusz
Krzyś, którego celem jest poprawa jakości życia wychowanków Domu Małego
Dziecka w Warszawie. To tylko nieliczne przykłady, w jaki sposób osoby indywidualne i instytucje mogą angażować się w działania społeczne. Możliwości
jest o wiele więcej.
Chciałabym w tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim partnerom,
którzy podzielają naszą wizję i nam zaufali. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli
działania Fundacji dla Polski w roku 2003 i zapraszam do dalszej współpracy.
Razem możemy więcej.
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Marzena Wilkanowicz-Devoud
Przewodnicząca Rady Fundacji dla Polski

O FUNDACJI
F undacja dla Polski powstała w 1990 roku jako przedstawicielstwo Fondation de France – jednej z największych prywatnych francuskich fundacji – dla
wspomagania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. W roku
1997 została zarejestrowana w Polsce jako niezależna, polska fundacja.
Celem Fundacji dla Polski jest tworzenie i upowszechnianie sprawnych mechanizmów, za pomocą których osoby prywatne i instytucje mogą w efektywny
i niekrępujący sposób realizować wytyczone przez siebie cele społeczne.
Działania Fundacji dla Polski koncentrują się w czterech podstawowych obszarach. Są to: kształtowanie postaw odpowiedzialności publicznej, integracja grup
zagrożonych marginalizacją, wspieranie zrównoważonego rozwoju i wyrównywanie potencjału społeczno-ekonomicznego poszczególnych regionów Polski
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oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do dostosowywania
się do potrzeb rynku pracy.
Poprzez przyznawanie nagród osobom, które pełniąc funkcje publiczne, wyróżniają się rzetelnością w wykonywaniu obowiązków i które wykraczając poza
ramy wyznaczone urzędem, działają aktywnie na rzecz dobra wspólnego, pragniemy kształtować postawy odpowiedzialności w życiu publicznym. W roku
2003 Fundacja prowadziła dwa fundusze powierzone z tego zakresu: Fundusz
im. A. Bączkowskiego, którego celem jest krzewienie idei służby publicznej, ze
szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki
społecznej, oraz Fundusz im. Edwarda J. Wende, mający na celu krzewienie
i podnoszenie kultury prawnej.
Podstawowym celem programów na rzecz rozwoju regionalnego jest wzrost
ogólnego poziomu życia mieszkańców regionów defaworyzowanych, tworzenie
nowych miejsc pracy i wzmacnianie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.
W 2003 roku Fundacja rozpoczęła Program Promocji, Wspierania, Rozwoju
i Ochrony Prawnej Produktów Regionalnych i Lokalnych, dla wspomagania
rozwoju lokalnego poprzez wspieranie lokalnych producentów produktów
regionalnych.

Ważnym obszarem zaangażowania Fundacji dla Polski jest integracja społeczna
grup zagrożonych marginalizacją. Programy z dziedziny pomocy społecznej
skierowane są do dzieci z grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wsparcie uzyskują projekty długofalowe, dzięki którym
niwelowane są różnice w starcie życiowym dzieci. Fundacja jest koordynatorem
Funduszu Krzyś, mającego na celu poprawę warunków życia dzieci żyjących
w Domach Małych Dzieci (w roku 2003 pomocą Fundacji objęty był Dom Małego Dziecka im. ks. P. Baudouina), a także Programu Dzieci Ulicy, adresowanego
do lokalnych organizacji pozarządowych prowadzących pracę środowiskową
z dziećmi i młodzieżą, dla których ulica stała się miejscem życia.
Programy edukacyjne prowadzone przez Fundację skierowane są w pierwszej
kolejności do młodzieży zagrożonej bezrobociem, mają na celu podnoszenie
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do dostosowania się do potrzeb rynku
pracy. W roku 2003 Fundacja prowadziła Fundusz im. Małgorzaty Baczko
i Piotra Zakrzewskiego, którego celem jest wspieranie rozwoju zawodowego
młodych architektów i inżynierów budowlanych zainteresowanych proekologicznymi i energooszczędnymi rozwiązaniami w dziedzinie budownictwa społeczno-publicznego, a także, po raz pierwszy ogłoszony Konkurs Igła z Nitką,
mający na celu wspieranie indywidualnego rozwoju i podnoszenie kwalifikacji
zawodowych młodzieży uczącej się w szkołach średnich o profilu odzieżowym
i tekstylnym na terenie całego kraju.
Fundacja realizuje powyższe cele, przeprowadzając kampanie społeczne,
wdrażając programy składek pracowniczych, tworząc fundusze powierzone
zgodne z profilem firmy lub intencją fundatorów prywatnych oraz organizując
konkursy grantowe. Współpracuje z instytucjami i osobami prywatnymi, które
chcą działać na rzecz dobra wspólnego.
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RADA
Przewodniczący
Karol Sachs
(do grudnia 2003)
Bank BISE SA
Członkowie
Anne Duruflé-Łoziński
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Francji
Maria Kolankiewicz
Pracownia Problemów Społecznych Dziecka i Rodziny,
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego
Maria Kotowska
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Ryszard Praszkier
Stowarzyszenie Ashoka w Polsce
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Dina Radziwiłłowa
Bank BISE SA
Paweł Rozwadowski
Nieorganika sp. z o.o.
Marzena Wilkanowicz-Devoud
Miesięcznik ELLE

KOMITET HONOROWY
Jacques de Chalendar
Zbigniew Chłap
Marek Edelman
Eliane Gautrat
Bronisław Geremek
Pierre Giraudet
Jacques Le Goff
Krzysztof Herbst
Stefan Meller
Adam Michnik
Henri Nouyrit
Claude Sardais
Barbara Skarga
Piotr Słonimski
Jean Marie Tran-Van
Andrzej Wajda

ZARZĄD
Prezes
Marzena Mendza-Drozd, Fundacja dla Polski (do października 2003)

Członkowie
Ewa Kolankiewicz
Fundacja dla Polski
Dorota Pieńkowska
Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich (PAF PIO)
Katarzyna Sekutowicz
Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (BORIS)

ZESPÓŁ
Dyrektor Fundacji
Marzena Mendza-Drozd (do października 2003)
Program Dzieci Ulicy
Fundusz Krzyś
Konkurs Igła z Nitką
Koordynator:
Grażyna Cieślak
Program Promocji, Wspierania, Rozwoju i Ochrony Prawnej
Produktów Regionalnych i Lokalnych
Koordynatorzy:
Ewa Kolankiewicz (od września 2003)
Henryk Wujec (od grudnia 2003)
Fundusz im. A. Bączkowskiego
Fundusz im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego
Fundusz im. E. Wende
Koordynator: Kinga Zawadzka
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Kształtowanie postaw
odpowiedzialności w życiu
publicznym
FUNDUSZ IM. ANDRZEJA BĄCZKOWSKIEGO
C elem Funduszu im. Andrzeja Bączkowskiego jest krzewienie idei służby publicznej
ze szczególnym uwzględnieniem dialogu społecznego i reform w sferze polityki
społecznej oraz promocja aktywności publicznej opartej na zasadzie działania ponad
podziałami. W ramach Funduszu przyznawana jest Nagroda dla osób fizycznych,
których działalność, stanowiąca wzór służby publicznej, przyczynia się do rozwiązania
konkretnych problemów społecznych i które w rozwiązywaniu konfliktów kierują się
wolą porozumienia. W skład Kapituły Nagrody wchodzą m.in. wszyscy ministrowie
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pracy pełniący urząd po roku 1989 oraz laureaci kolejnych edycji Nagrody.
Laureatką Nagrody za rok 2003 (VII edycja) została Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych.
Kapituła Nagrody: Grażyna Bączkowska, Michał Boni, Maciej Graniecki
(laureat 2001), Jerzy Hausner, Longin Komołowski, Jerzy Koźmiński (laureat
1998), Jerzy Kropiwnicki, Jacek Kuroń , Leszek Miller, Lesław Paga , Piotr Pawłowski (laureat 2000), Karol Sachs (przedstawiciel Fundacji dla Polski), Halina
Wasilewska-Trenkner (laureatka 2002), Jan Wojcieszczuk, Jan Jakub Wygnański
(laureat 1999), Bogdan Zdrojewski (laureat 1997).
Patronat medialny:
dziennik „Rzeczpospolita” i jej Wydawca Presspublica Sp. z o.o.

Nagroda im. Andrzeja Bączkowskiego
Dotacja na wykonanie sztandaru dla Szkoły
Policealnej Pracowników Służb Społecznych
im. A. Bączkowskiego
Razem

25 000 zł
5 187 zł
30 187 zł

FUNDUSZ IM. EDWARDA J. WENDE
C elem utworzonego w 2003 roku Funduszu im. Edwarda J. Wende jest
krzewienie i podnoszenie kultury prawnej, promocja idei państwa prawa oraz
polskiego i europejskiego dorobku prawnego poprzez przyznawanie nagrody
prawnikom i osobom szczególnie zaangażowanym w działalność publiczną.
Inicjatorzy Funduszu kierowali się chęcią stworzenia Nagrody dla osób wybitnych w swojej dziedzinie, wyróżniających się dbałością o jakość prawa i jego
stosowania oraz cechami, które czynią z zawodu prawnika zawód zaufania
publicznego. Stąd też Nagrodę tę otrzymują osoby fizyczne, które działają
zgodnie z zasadami etyki zawodowej i profesjonalizmu, w swojej działalności
wyróżniły się odwagą cywilną i niezłomnością zasad oraz bezinteresownie
działają na rzecz dobra publicznego.
Laureatem Nagrody w I edycji został Jan Rokita – poseł, prawnik, członek
Sejmowej Komisji Śledczej.
Kapituła Nagrody: Władysław Bartoszewski, Czesław Bielecki, Krystyna Chrupek,
Jan Nowak Jeziorański, Stanisław Rymar, ks. Jan Sikorski, ks. Zdzisław Tranda,
Tomasz Wardyński, Agnieszka Wende-Wünsche, Małgorzata Wende, Jakub
Wende, Piotr Wende, Tadeusz Wolfowicz i przedstawiciel Fundacji dla Polski.
Patronat medialny:
dziennik „Rzeczpospolita” i jej Wydawca Presspublica Sp. z o.o.

Nagroda im. Edwarda J. Wende

10 000 zł
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Integracja społeczna grup
zagrożonych marginalizacją
FUNDUSZ KRZYŚ
C elem Funduszu Krzyś jest zbieranie środków przeznaczonych na poprawę jakości
opieki nad małymi dziećmi, które z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, zaniedbań,
przemocy lub porzucenia znalazły się w Domach Małych Dzieci. Pozyskiwane
środki pieniężne i dary rzeczowe są przekazywane na rzecz Domu Małych Dzieci
im. ks. G. P. Baudouina w Warszawie – największej i najstarszej tego rodzaju placówce w Polsce. Wychowankowie Domu to ponad setka dzieci w wieku do lat pięciu,
opuszczonych przez rodziców lub pozostawionych przez matki w szpitalach, a także
dzieci cudzoziemskich i małych uchodźców, przebywających w Polsce bez opieki.
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Środki finansowe przekazywane przez Fundusz Krzyś kierowane są w szczególności na działania, na które nie wystarcza pieniędzy ze środków publicznych, a które mają bezpośredni
wpływ na zmiany w kierunku podejścia do dzieci, poszanowania ich praw, stworzenia
warunków do intymności czy rozwinięcia poczucia własności i bezpieczeństwa.
Dotychczas dzięki dotacjom Funduszu Krzyś zrealizowano cykl szkoleń dla personelu
domu dziecka, zakupiono mikrobus przystosowany do przewozu małych dzieci,
leki, inhalatory i wyposażenie oddziału niemowlęcego, unowocześniono pralnię,
zmodernizowane zostały również sala i plac zabaw oraz ogród wokół budynku,
a w ostatnim roku – umeblowano mieszkanie filialne dla grupy sześciorga dzieci.
Obecnie Dom Małych Dzieci wdraża projekt rozwoju nowych form organizacji
opieki nad małymi dziećmi i pomocy ich rodzinom. W szczególności ma on na celu:
zakładanie kolejnych mieszkań filialnych, stworzenie grupy dziennej opieki dla dzieci
niepełnosprawnych, założenie mieszkań dla małoletnich matek z dziećmi, umożliwienie przyjmowania dzieci w ramach pomocy interwencyjnej z ich opiekunami.
W 2003 roku przekazane środki pochodziły ze składek pracowników Banku Credit
Lyonnais, Hachette Filipacchi Polska oraz od darczyńców indywidualnych. W przyszłości działalność Funduszu zostanie także poszerzona na inne domy dla małych
dzieci w Polsce.

PROGRAM DZIECI ULICY
P rogram „Dzieci ulicy” został zainicjowany w 1998 r. przez belgijską Fundację
Króla Baudouina w 10 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Program adresowany jest do lokalnych organizacji prowadzących pracę środowiskową z dziećmi i młodzieżą, dla których ulica stała się głównym miejscem do życia. Jego
celem jest poprawienie sytuacji życiowej dzieci ulicy – określenie ich potrzeb
i towarzyszenie im w procesie przywrócenia społeczeństwu.
W ramach Programu „Dzieci Ulicy” Fundacja dla Polski w roku 2003 realizowała działania w zakresie nagłaśniania problemu dzieci ulicy w Polsce,
doskonalenia metod pracy organizacji pozarządowych oraz przeprowadziła
konkurs grantowy.
1. Nagłaśnianie problemu dzieci ulicy w Polsce
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W czerwcu odbyła się konferencja „Dzieci ulicy – dzieci bez przyszłości”, pod
patronatem Ministra Jerzego Hausnera. Głównym jej celem była wymiana
doświadczeń wśród osób zajmujących się problemem dzieci ulicy, a także zwrócenie uwagi na dzieci, które nie mają szans na zdobycie wykształcenia i pracy.
W konferencji wzięło udział ponad 150 osób, reprezentujących administrację
państwową i samorządową, sądy, organizacje pozarządowe, media i inne instytucje działające na rzecz dzieci ulicy. Spotkanie to z jednej strony nagłośniło
mało jeszcze znany problem dzieci ulicy w Polsce, z drugiej przyczyniło się
do procesu tworzenia wspólnej wizji rozwiązywania tego problemu.
2. Doskonalenie metod pracy organizacji pozarządowych
a) szkolenia
W 2003 roku Fundacja zorganizowała 20 szkoleń finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Access. Tematyką szkoleń były:
specyfika pracy ulicznej, praca z rodziną, praca metodą społeczności korekcyjnej, organizacja pracy zespołu i wypalenie zawodowe, praca metodą
socjoterapii, a także pisanie projektów. W szkoleniach wzięło udział ponad
250 osób z 40 organizacji z całego kraju. Kontynuowany był także projekt

szkoleń polsko-francuskich, na który składają się dwie edycje szkolenia dla
pedagogów ulicy. Projekt zakłada przeszkolenie 40 specjalistów z zakresu
pracy ulicznej do czerwca 2004 oraz zrealizowanie projektów lokalnych
przez absolwentów kursu.
b) wizyty studyjne
Celem wizyt studyjnych jest wymiana doświadczeń między organizacjami pracującymi z dziećmi ulicy i wspólna refleksja na temat możliwości doskonalenia
metod pracy. W roku 2003 odbyły się 3 spotkania w organizacjach z Wilgi,
Katowic i Starachowic. Wzięło w nich udział 60 osób.
c) publikacje
Fundacja dla Polski we współpracy z pięcioma organizacjami należącymi do sieci
programu opracowała publikację pt. „Pomoc dzieciom ulicy, doświadczenia
organizacji pozarządowych”. Książeczka adresowana była do organizacji

12

pozarządowych oraz instytucji zajmujących się pomocą dzieciom ulicy w całej
Polsce. Celem publikacji było upowszechnienie informacji o możliwościach
rozwiązania problemu dzieci ulicy. Jest to jedna z nielicznych publikacji na
temat standardów pracy z dziećmi ulicy w Polsce.
d) serwis internetowy
W 2003 roku został uruchomiony serwis internetowy www.dzieciulicy.ngo.pl,
którego adresatem są organizacje pracujące z dziećmi ulicy. Serwis zawiera
informacje o problemie dzieci ulicy w Polsce (terminy spotkań, konferencji),
spełnia także funkcję archiwum (teksty specjalistyczne, wywiady, raporty, dane
statystyczne), a w przyszłości uruchomione zostaną także fora dyskusyjne.
3. Konkurs grantowy
W lipcu 2003 roku po raz piąty został ogłoszony konkurs grantowy dla
organizacji pracujących z dziećmi ulicy. Przyznano 13 dotacji na realizację
projektów dotyczących prowadzenia zajęć z dziećmi, pracy z rodzinami,
pracy ulicznej, prowadzenia hostelu kryzysowego, a także na dokształcanie
zespołu. Fundusze na realizację tych projektów zostały pozyskane w ramach
kampanii społecznej „Ulica nie jest dla dzieci” organizowanej we współpracy

z Miesięcznikiem ELLE i Firmą Levi Strauss & Co. Poland w roku 2002 oraz
ze składek pracowniczych przekazanych przez te firmy. Przyznano również
9 dotacji na realizację projektów autorskich z zakresu pracy ulicznej z funduszy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Francji. Łączna kwota dotacji
w 2003 roku wyniosła blisko 100 000 złotych.

Dotacje przyznane w roku 2003
Projekty dotyczące pracy z dziećmi ulicy
Klub Młodzieżowy przy Towarzystwie Zapobiegania Patologiom
Społecznym „Kuźnia”, Oleśnica.
Projekt: Pogodne dzieciństwo dla każdego dziecka.

3 100 zł

Mazowiecki Oddz. Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności
Dzieci „Szansa”, Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie, Wołomin.
Projekt: Ulica szansy.

5 000 zł

Ośrodek Badań i Usług Psychologicznych (PTP), Warszawa.
Projekt: Hostel interwencyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonej
prostytucją i prostytuującej się – program szkoleniowy.

4 000 zł

Pracownia Alternatywnego Wychowania, Łódź.
Projekt: Piękny człowiek w pięknym mieście.

5 000 zł

Społeczna Organizacja Przyjaciół Dzieci „Przystań”, Suwałki.
Projekt: Dzieci Ulicy chcą – mogą – potrafią.

2 600 zł

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa”, Głogów.
Projekt: Młodzieżowy klub środowiskowy.

5 000 zł

Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej
na rzecz Pomocy Kobietom i Dziewczętom, Katowice.
Projekt: Magdalena – pomoc młodocianym prostytutkom.

3 000 zł

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi „Oratorium”, Stalowa Wola.
Projekt: Ratować nadzieję.

5 400 zł

Stowarzyszenie na rzecz Przeciwdziałania Uzależnieniom i Wspierania
Rozwoju Psychicznego Dzieci i Młodzieży „Szansa”.
Projekt: Niezwykłe miejsca – poszerzenie oferty zajęć z dziećmi i ich
rodzinami. Rozwijanie umiejętności członków zespołu.

4 800 zł

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna Towarzystwa Rodzin
i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”, Szczecin.
Projekt: Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna – rozszerzenie
działalności i szkolenie kadry pedagogów.

2 100 zł
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Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko”, Gdańsk.
Projekt: Bezpieczne podwórko. Realizacja programu profilaktycznego
i praca z grupami ryzyka w ich środowiskach ze szczególnym
uwzględnieniem pracy ulicznej.

6 000 zł

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Bielsko-Biała.
Projekt: Rodzina zastępcza szansą życiową dla dziecka ulicy.

7 000 zł

„Zdrowa Szkoła” Stowarzyszenie Nauczycieli, Starachowice.
Projekt: Dzieci ulicy w nowych rejonach miasta.

5 000 zł

Razem

58 000 zł

Projekty autorskie dotyczące pracy metodą pedagogiki ulicy – dotacje celowe
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Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze.
Projekt: Projekt pedagogiki ulicznej – interwencja i readaptacja.

6 310 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze.
Projekt: Pedagogika uliczna – profilaktyka.

2 950 zł

Pracownia Alternatywnego Wychowania, Łódź.
Projekt: Pomóżmy im zobaczyć świat.

2 000 zł

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej – Praga Północ,
Warszawa.
Projekt: Pedagogika ulicy.

2 389 zł

Stowarzyrzenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej – Praga Północ,
Warszawa.
Projekt: Integracyjna olimpiada sportowa „Alternatywa”.

3 450 zł

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Rodzin „Horyzont”, Katowice.
Projekt: Szopiennickie dzieci węgla.

6 000 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
„Dom Aniołów Stróżów”, Katowice.
Projekt: Pedagogika ulicy.

2 389 zł

Śląski Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci
„Szansa”, Bytom.
Projekt: Projekt pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi ulicy
„MOST”.

6 400 zł

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne, Bielsko-Biała.
Projekt: Opuszczamy podwórka – projekt poprawy sytuacji życiowej
dzieci ulicy.
Zespół Ognisk Wychowawczych im. Lisieckiego „Dziadka”, Warszawa.
Projekt: Upiększamy nasze podwórko.
Razem

7 680 zł

2 000 zł
41 568 zł

Wspieranie zrównoważonego
rozwoju i wyrównywanie
potencjału społeczno-ekonomicznego poszczególnych
regionów Polski
PROGRAM PROMOCJI, WSPIERANIA, ROZWOJU
I OCHRONY PRAWNEJ PRODUKTÓW REGIONALNYCH
I LOKALNYCH
C elem utworzonego pod koniec ubiegłego roku programu jest wsparcie rozwoju produkcji i sprzedaż produktów regionalnych, a w dalszej konsekwencji
wzmocnienie lokalnych rynków pracy i rozwój regionów. Planowane działania
w tym obszarze obejmują informowanie, szkolenie, promowanie, wsparcie
finansowe i ochronę prawną produktów regionalnych na terenie całego kraju.
W grudniu, we współpracy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Funduszem Współpracy, Stowarzyszeniem Agro Biznes Club oraz
Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich zostały podjęte działania zmierzające do powołania Izby Gospodarczej Produktu
Regionalnego i Lokalnego, skupiającej producentów regionalnych produktów
rolno-spożywczych, wyrobów rzemieślniczych, artystycznych, podmiotów zajmujących się agroturystyką, turystyką wiejską lub kulturalną.
W roku 2004 planowane jest zorganizowanie kampanii informacyjno-promocyjnej prezentującej konsekwencje objęcia Polski regulacjami unijnymi i wynikające z tego korzyści dla polskich producentów.
Program jest finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego i Lubelskie
Zakłady Przemysłu Spirytusowego „Polmos” SA.
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J

Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych niezbędnych
do dostosowywania się
do potrzeb rynku pracy
FUNDUSZ IM. MAŁGORZATY BACZKO
I PIOTRA ZAKRZEWSKIEGO
C elem Funduszu im. Małgorzaty Baczko i Piotra Zakrzewskiego jest upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań architektonicznych w dziedzinach
budownictwa społeczno-publicznego (szkoły, przedszkola, instytucje kulturalno-oświatowe, szpitale, budownictwo mieszkalne), renowacji starego budownictwa i jego adaptacji na cele społeczne, rewaloryzacji blokowisk, a także

16

popularyzacja stosowania proekologicznych materiałów i rozwiązań budowlanych oraz budownictwa energooszczędnego, wykorzystującego alternatywne
źródła energii.
Nagrody, przyznawane co roku w drodze konkursu (stypendia na samodzielne
wyjazdy naukowe), umożliwiają młodym architektom i inżynierom budowlanym,
zainteresowanym wyżej określoną tematyką, dalsze kształcenie, doskonalenie
umiejętności zawodowych i podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie architektury,
a także zapoznanie się z zagranicznymi rozwiązaniami w tych dziedzinach.
Jury Nagrody:
Stanisław Fiszer (Przewodniczący), Tadeusz Baczko, Michel Cova, Jacek Cybis,
Janusz Pachowski, Karol Sachs, Andrzej Sowa, Krystyna Vinaver i Paweł
Zakrzewski
Patronat honorowy:
Ambasador Francji w Polsce Patrick Gautrat, Prezydent Warszawy Lech
Kaczyński, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich
Ryszard Jurkowski, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
prof. Maciej Kysiak

Patronat medialny:
miesięcznik „ARCHITEKTURA-Murator” i „Gazeta Dom” – środowy dodatek
do „Gazety Wyborczej”
Nagrody:
1. Nagroda główna: Michał Grzymała-Kazłowski, projekt „Modernizacja i rozbudowa Szpitala Świętej Zofii przy ulicy Żelaznej w Warszawie” (stypendium
w wysokości 10 000 zł z przeznaczeniem na wyjazd studyjny na potrzeby
pracy doktorskiej: obiekty sportowe w Belgii, Francji, Niemczech i Holandii),
2. Wyróżnienie: Marta Girtler-Szymborska, projekt „Wyspa Promocji Poszanowania Energii z Platformą Hotelową na Zatoce Puckiej” (3 000 zł i miesięczne stypendium na wyjazd studyjny ufundowane przez Ambasadę Francji
w Polsce),
3. Wyróżnienie: Joanna Nowosadzka, projekt „Instytut Kroków Dziwnych”
(3 000 zł i miesięczne stypendium na wyjazd studyjny ufundowane przez
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Ambasadę Francji w Polsce),
4. Wyróżnienie: Wojciech Walter, projekt budynku mieszkalnego w Łodzi przy
ulicy Marii Curie-Skłodowskiej 30 (3 000 zł i miesięczne stypendium na
wyjazd studyjny ufundowane przez Ambasadę Francji w Polsce)

Suma przyznanych nagród

19 000 zł

KONKURS IGŁA Z NITKĄ
Konkurs „Igła z Nitką” został ogłoszony po raz pierwszy w roku 2003. Celem
konkursu jest wsparcie indywidualnego rozwoju i podnoszenie kwalifikacji
młodzieży uczącej się w szkołach średnich o profilu odzieżowym i tekstylnym
niezbędnych na rynku pracy. Absolwentom tych szkół trudno znaleźć pracę
w swoim zawodzie. Szczególnie ważne jest wyłonienie uczniów uzdolnionych,
którzy mają nowatorskie podejście do swojej pracy, są pomysłowi i tworzą
projekty użytkowe, a nie mieli dotychczas możliwości zaprezentowania swoich
osiągnięć profesjonalistom, np. z powodu niskiego statusu materialnego czy
miejsca zamieszkania.

W skład Jury Konkursu wchodzą czołowi polscy projektanci. Nagrodą dla autorów
najlepszych projektów są miesięczne staże w pracowniach polskich projektantów,
stylistów i w firmach związanych z modą. Dzięki konkursowi uczniowie otrzymują możliwość praktyki pod okiem mistrzów i rozwoju zawodowego, zdobywając
doświadczenie, użyteczne w dalszej karierze zawodowej.
Dzięki patronatowi Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz obecności w Jury
znanych osób związanych z modą Konkurs wzbudził duże zainteresowanie
uczniów. Do pierwszego etapu Konkursu zgłoszonych zostało ponad 100 prac
z całej Polski, głównie małych miejscowości lub miast o dużym poziomie bezrobocia. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w maju 2004.
Jury:
Gosia Baczyńska, Irena Gregori, Teresa Seda, przedstawiciele Galerii Centrum,
Miesięcznika ELLE oraz Fundacji dla Polski.
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Partnerzy konkursu:
Miesięcznik ELLE i Galeria Centrum.
Patronat honorowy:
Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
Nagrody:
Trzy miesięczne staże w pracowniach projektantek, w Redakcji Miesięcznika
ELLE i w Galerii Centrum oraz 10 rocznych prenumerat Miesięcznika ELLE dla
wyróżnionych uczniów.

DARCZYŃCY FUNDACJI
W roku 2003 w realizacji poszczególnych programów wspierały nas:

FIRMY
Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.
Cafe Bar Redakcja
Credit Lyonnais Bank Polska S.A.
DWZ Architekci
Galeria Centrum
Hachette Filipacchi Polska Sp. z o.o.
Kancelaria Notarialna S. Mielniczuk
Kancelaria Prawna Pociej, Dubois
i Wspólnicy
Levi Strauss & Co. Polska Sp. z o.o.
Lubelska Giełda Nieruchomości Jolanta
Gołąb, Zbigniew Gołąb s.j.
MamaStudio
Presspublica Sp. z o.o.
Pruchniewicz i Staniszewski Spółka
Adwokacka
Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Doradcy
Prawni
SIPMA S.A.
Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

INSTYTUCJE
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
Ambasada Francji w Polsce
Business Center Club
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Federacja Związków Pracodawców
Energetyki Polskiej
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Krajowa Rada Radców Prawnych
Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Huty Częstochowa
Ministerstwo Edukacji Narodowej
i Sportu
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Francji
Ogólnopolski Związek Pracodawców
Transportu Samochodowego
Okręgowa Rada Adwokacka w Szczecinie
Przedsiębiorstwo Komunalne S.A.
w Wieruszowie
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,
Biuro Prezydenta
Wydział Architektury Politechniki
Warszawskiej
Zarząd Główny Stowarzyszenia
Architektów Polskich
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego
Inżynierów i Techników

FUNDACJE
Fundacja BRE Banku S.A.
Fundacja im. Stefana Batorego
Fundacja ORLEN Dar Serca
Fundusz Współpracy
Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

MEDIA
Architektura-Murator
Architekt
Architektura i Biznes
Gazeta Wyborcza i Gazeta Dom
Magazyn ELLE Polska
Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia
Lublin
Rzeczpospolita
Wydawnictwo C.H. Beck

oraz

OSOBY PRYWATNE

Serdecznie dziękujemy wszystkim firmom, instytucjom i osobom prywatnym,
które wsparły działania Fundacji dla Polski w roku 2003.
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Sprawozdanie finansowe
Bilans
A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III

C
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A
I
II
III

B
I
II

III
IV

Aktywa
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy rzeczowych aktywów
obrotowych
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
2. Pozostałe aktywa finansowe
Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Suma aktywów
Pasywa
Fundusze własne
Fundusz statutowy
Fundusz z aktualizacji wyceny
Wynik finansowy netto za rok
obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad
kosztami (wielkość dodatnia)
2. Nadwyżka kosztów nad
przychodami (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
z tytułu kredytów i pożyczek
Zobowiązania krótkoterminowe
i fundusze specjalne
1. Kredyty i pożyczki
2. Inne zobowiązania
3. Fundusz specjalne
Rezerwy na zobowiązania
Rozliczenia międzyokresowe
1. Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
2. Inne rozliczenia międzyokresowe
Suma pasywów

31.12.2003
27 835,38
0,00
27 835,38
0,00
0,00

31.12.2002
33 813,05
0,00
33 813,05
0,00
0,00

0,00
964 144,14

0,00
994 843,46

0,00
30,08
964 114,06
964 114,06
0,00

0,00
0,00
994 843,46
138 715,90
856 127,56

301,32
992 280,84

301,38
1 028 957,89

31.12.2003
964 899,82
1 969,00
0,00

31.12.2002
981 942,02
1 969,00
0,00

962 930,82

979 973,02

962 930,82

979 973,02

0,00

0,00

27 381,02

47 015,87

0,00

0,00

18 907,38
0,00
18 907,38
0,00
0,00
8 473,64

25 156,60
0,00
25 156,60
0,00
21 859,27
0,00

0,00
8 473,64
992 280,84

0,00
0,00
1 028 957,89

Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 (Dz.U. Nr 137, poz. 1539)

A

Przychody z działalności statutowej
I Składki brutto określone statutem

31.12.2003

31.12.2002

534 259,89

350 539,38

0,00

0,00

II Inne przychody określone statutem

534 259,89

350 539,38

B

Koszty realizacji zadań statutowych

517 047,51

236 261,46

C

Wynik finansowy na działalności statutowej
(A-B)

17 212,38

114 277,92

Koszty administracyjne:

90 575,68

145 165,06

D

1 Zużycie materiałów i energii
2 Usługi obce
3 Podatki i opłaty

F

335,14

127,50

32 444,22

57 862,22

5 Amortyzacja

16 607,53

11 137,74

452,06

6 744,26

Pozostałe przychody (nie wymienione w poz.
A i G)

8 177,88

10 178,21

Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,
D i H)

112,00

12,00

48 312,80

72 241,00

57,58

13,80

-17 042,20

51 506,27

G

Przychody finansowe

H

Koszty finansowe

I

J

K

1 862,73
67 430,61

4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia

6 Pozostałe
E

1 529,10
39 207,63

Wynik finansowy brutto na całokształcie
działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)
(C-D+E-F+G-H)
Zyski i straty nadzwyczajne:

0,00

0,00

I Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia

0,00

0,00

II Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna

0,00

0,00

Wynik finansowy ogółem

962 930,82

979 973,02

I Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat
poprzednich (wielkość dodatnia)

979 973,02

928 466,75

II Nadwyżka kosztów nad przychodami z lat
poprzednich (wielkość ujemna)

0,00

0,00

III Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku
bieżącego (wielkość dodatnia)

0,00

51 506,27

IV Nadwyżka kosztów nad przychodami z roku
bieżącego (wielkość ujemna)

-17 042,20

0,00
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FUNDACJA DLA POLSKI
ul. Szpitalna 5/5
00-031 Warszawa
tel.: (48 22) 828 91 28
faks: (48 22) 828 91 29
e-mail: fdp@fdp.org.pl
www.fdp.org.pl
Konto bankowe:
Bank BISE SA III/O Warszawa
13 1370 1037 0000 1701 4020 9900

