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I. Ogólna charakterystyka Rz ądowego Programu – Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich 

 

Z dniem 31 grudnia 2007 r. zakończyła się realizacja Rządowego Programu  

– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Programu FIO) w roku 2007, a tym samym 

realizacja całego Programu FIO w latach 2005-2007. Zarządzanie Programem FIO  

i jego wdraŜanie było realizowane przez Departament PoŜytku Publicznego 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

 

1.1. Podstawy prawne i dokumenty programowe 

Program FIO, zaplanowany jako trzyletnie przedsięwzięcie (2005-2007), powstał  

w celu pobudzania oraz wspierania rozwoju inicjatyw obywatelskich z udziałem 

sektora organizacji pozarządowych. Funkcjonowanie Programu FIO miało charakter 

komplementarny w stosunku do juŜ istniejących rozwiązań i praktyk w tym zakresie. 

Został przygotowany jako dokument sprzęŜony z treścią dokumentów programowych 

na lata 2007-2013, a takŜe uwzględniał perspektywę związaną z budową Strategii 

Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

Podstawą prawną Programu FIO była uchwała Nr 193/2004 Rady Ministrów z dnia 

11 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 

Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ponadto, w kaŜdym roku 

funkcjonowania Programu FIO, po przyjęciu przez Radę Działalności PoŜytku 

Publicznego i przedłoŜeniu ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego  

(Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej) oraz zaakceptowaniu priorytetów, procedur  

i harmonogramu realizacji Programu na dany rok, Rada Ministrów przyjmowała  

do realizacji przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego dokument 

„Podstawowe kierunki działań Rządu w zakresie realizacji Rządowego Programu - 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.  

Dokument ten słuŜył jako podstawa do stworzenia w latach 2006 i 2007 dokumentów 

„Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Rządowego Programu  

– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, w których opisano warunki przyznawania  
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i rozliczania dotacji w ramach Programu FIO, w tym procedurę składania wniosków  

w ramach ogłoszonego konkursu oraz zasady ich oceniania (określono równieŜ 

kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosku). Dokumenty były upublicznianie 

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Departamentu PoŜytku Publicznego 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.pozytek.gov.pl.  

 

1.2. Środki na realizacj ę Programu FIO 

Na realizację Programu FIO w budŜecie państwa przeznaczono w kaŜdym roku  

30 mln zł. Dodatkowo, w roku 2007 na kontynuację Programu FIO przeznaczono  

20 mln zł. Oznacza to, Ŝe w latach 2005-2007 Program FIO dysponował kwotą  

110 mln zł. Z tej kwoty, ogółem 2,2 mln zł przeznaczono na obsługę techniczną 

Programu (w tym wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny merytorycznej 

wniosków). 

 

1.3. Podmioty uprawnione i nieuprawnione 

Podmiotami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych 

na realizację Programu FIO były organizacje pozarządowe oraz kościelne osoby 

prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy  

o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie. 

Podmiotami nieuprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie realizacji 

zadania w ramach Programu FIO były: 

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 3  

ust. 3 pkt. 2 ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, 

- podmioty wskazane w art. 3 ust. 4 ustawy o działalności poŜytku publicznego  

i o wolontariacie tj. partie polityczne, związki zawodowe i organizacje 

pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje, których jedynym fundatorem jest 

Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego (z zastrzeŜeniem ppkt. a, 

b i c ww. artykułu), a takŜe fundacje utworzone przez partie polityczne oraz kluby 

sportowe będące spółkami, 

- spółki prawa handlowego. 
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1.4. Cele, obszary, działania realizowane w ramach Programu FIO 

W wyniku doświadczeń z realizacji Programu FIO w latach 2005-2006, na podstawie 

wyodrębnionych funkcji Programu FIO, ze względu na miejsce i rolę organizacji 

pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, w 2007 r. Rada 

Ministrów ustaliła, iŜ celem strategicznym „Podstawowych kierunków działań Rządu  

w zakresie realizacji Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 

2007” było zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań 

publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa  

i pomocniczości polityk publicznych (tak sformułowany cel strategiczny dotyczył 

zarówno uczestnictwa organizacji pozarządowych w procedurach tworzenia polityk 

publicznych, jak i w realizacji zadań publicznych).  

Osiągnięcie celu strategicznego powinno być moŜliwe dzięki realizacji celów 

podstawowych Programu FIO, zawartych w załączniku do uchwały Nr 193/2004 

Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pod nazwą „Rządowy Program – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, 

polegających na wsparciu:  

• indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie 

realizacji zadań publicznych (zawarte w art. 4 ustawy o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie obszary stanowią katalog zadań publicznych,  

które kompleksowo i komplementarnie określają sferę zainteresowań i płaszczyzn 

współdziałania administracji publicznej i organizacji pozarządowych na rzecz 

budowy społeczeństwa obywatelskiego),  

• wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno - społecznego, 

(właściwa współpraca pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym,  

jako kryterium sprawnego działania, jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia 

społecznie i ekonomicznie korzystnych efektów realizacji zadań publicznych; 

wypracowanie standardów w tym zakresie powinno stać się waŜnym rezultatem 

udziału FIO w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego), 

• wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora 

pozarządowego (Program FIO powinien stać się instytucją mającą wpływ  

na poprawę sytuacji w zakresie tworzenia warunków dla działań integrujących 
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trzeci sektor, z zastosowaniem takich fundamentalnych wartości i zasad,  

jak solidarność społeczna oraz równość szans, startu i traktowania); 

• promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania 

zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego 

ładu społecznego, (obok wzorcowych przykładów inicjatyw obywatelskich, 

mających zastosowanie w sferze zadań publicznych, miarą osiągnięcia tego celu 

powinny być takŜe odpowiednio ukształtowane postawy społeczne, skierowane  

na partycypację, inwencję i społeczną odpowiedzialność). 

 

1.5. Obszary 

Jednocześnie, realizacja Programu FIO przebiegała w sferach poŜytku publicznego, 

określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku 

publicznego i o wolontariacie, zagregowanych w pięciu Obszarach:  

Obszar 1. Zabezpieczenie społeczne 

Obszar 2. Integracja i aktywizacja społeczna  

Obszar 3. Prawa i wolno ści człowieka i obywatela 

Obszar 4. Nauka, kultura, edukacja i wychowanie 

Obszar 5. Bezpiecze ństwo publiczne i obrona narodowa  

Więcej informacji na temat Obszarów znajduje się w dalszej części niniejszej 

publikacji. 

W ramach wyŜej wymienionych Obszarów, w kaŜdym roku funkcjonowania Programu 

FIO, Rada Ministrów przyjmowała szczegółowe kierunki działań (działania) na dany 

rok.  

 

1.6. Tryb konkursowy 

Zgodnie z ustawą o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie, ogłoszenie  

o otwartym konkursie ofert, w kaŜdym roku funkcjonowania Programu FIO było 

zamieszczane w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, Biuletynie Informacji Publicznej, 
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w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej 

Ministerstwa www.pozytek.gov.pl.  

W 2005 r. w ramach Programu FIO odbyły się dwa konkursy, zaś w latach 2006  

i 2007 – po jednym konkursie (łącznie 4 konkursy). 

KaŜdy konkurs składał się z następujących etapów: 

- ogłoszenie konkursu i zarejestrowanie wniosków, 

- ocena formalna, 

- ocena merytoryczna, 

- rozstrzygnięcie konkursu – przyznanie dofinansowania przez Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej. 

Pierwsze ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu w ramach Programu FIO 2005 ukazało 

się w dniu 25 marca 2005 r. Termin składania wniosków dla celów: 1, 2 i 4 upłynął  

w dniu 25 kwietnia 2005 r. natomiast dla celu 3 w dniu 15 września 2005 r. Termin 

składania wniosków w ramach drugiego naboru wniosków w 2005 r. upłynął w dniu 

16 września 2005 r. 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu w ramach Programu FIO 2006 ukazało się  

w dniu 30 marca 2006 r. Termin składania wniosków upłynął w dniu 29 kwietnia  

2006 r.  

Ogłoszenie o rozpoczęciu konkursu w ramach Programu FIO 2007 ukazało się  

w dniu 8 stycznia 2007 r. Termin składania wniosków upłynął w dniu 7 lutego 2007 r. 

W dniu rozpoczęcia kaŜdego konkursu, na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl 

zamieszczano dokumenty niezbędne do prawidłowego wypełnienia i złoŜenia 

wniosku, w tym wzór wniosku, dokumenty programowe i operacyjne oraz kryteria 

oceny formalnej i merytorycznej.  

 

1.7. Procedura oceny wniosków 

Procedura oceny wniosku przewidywała dwa etapy: ocenę formalną i ocenę 

merytoryczną.  



10 

Ocena formalna, polegająca na sprawdzeniu spełnienia podstawowych wymogów 

wejścia do systemu dotacyjnego dotyczących projektu i projektodawcy, określonych 

w ogłoszeniu, wykonywana była przez Departament PoŜytku Publicznego 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. KaŜdy wniosek został zarejestrowany  

i otrzymał swój numer, na który wnioskodawca mógł powoływać się podczas całej 

procedury. Ocenie formalnej podlegała zgodność wniosku z załoŜeniami Programu 

FIO. Wnioski odrzucone ze względów formalnych nie były poddawane ocenie 

merytorycznej.  

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, po przeprowadzeniu oceny formalnej 

wniosków złoŜonych w ramach Programu FIO, przeprowadziło ocenę merytoryczną 

wniosków. KaŜdy wniosek, który przeszedł ocenę formalną, oceniany był przez 

dwóch niezaleŜnych ekspertów. Wnioski ocenione pozytywnie przez dwóch 

ekspertów, po rozpatrzeniu przypadków wymagających uczestnictwa trzeciego 

eksperta, były umieszczane na liście rankingowej, która przedstawiana była 

Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej do akceptacji.  

 

1.8. Główne zało Ŝenia Programu FIO, dotycz ące ubiegania si ę o dotacj ę 

W ramach Programu FIO wprowadzono limit kwoty dofinansowania, o które mogły 

ubiegać się uprawnione podmioty. Minimalna kwota dotacji, o którą mogli ubiegać się 

wnioskodawcy wynosiła 5 tys. zł, zaś maksymalna – 250 tys. zł.  

Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie powinni byli posiadać wymagany 

wkład własny: 

� przy wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 150 tys. zł (włącznie) – co najmniej 10% 

wartości projektu; 

� przy wnioskowanej dotacji od ponad 150 tys. zł do 250 tys. zł – co najmniej 20% 

wartości projektu. 

Jednocześnie, dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł 

(włącznie) moŜliwe było posiadanie wkładu własnego w formie finansowej lub 

niefinansowej, zaś dla projektów o wnioskowanej dotacji powyŜej 25 tys. zł naleŜało 

posiadać finansowy wkład własny. 
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KaŜdy wnioskodawca zobowiązany był wypełnić wniosek i w określonym terminie 

wysłać go lub złoŜyć w siedzibie Departamentu PoŜytku Publicznego. Do wniosku 

naleŜało załączyć wymagane załączniki.  

W 2005 r. uprawnione podmioty mogły składać wnioski na realizację projektów  

trzyletnich (tj. obejmujących lata 2005-2007), w 2006 r. – dwuletnich  

(tj. obejmujących lata 2006-2007), zaś w 2007 r. – jednorocznych (tj. tylko na rok 

2007). 
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1.9. Środki przekazane na dofinansowanie projektów zło Ŝonych w latach 2005-

2007 

W związku z tym, Ŝe realizacja Programu FIO w latach 2005 i 2006 została opisana 

w oddzielnych sprawozdaniach, szczegółowy opis w niniejszym sprawozdaniu 

dotyczy roku 2007. PoniŜej zaprezentowano krótkie opisy wcześniej realizowanych 

konkursów. 

1.9.1. Realizacja Programu FIO w 2005 r. 

W 2005 r. odbyły się dwie edycje Programu FIO (rozumiane jako 2 odrębne konkursy 

przeprowadzone z zachowaniem procedury określonej w ustawie z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie). 

Ogółem w ramach obu edycji złoŜono 1452 wnioski (w I edycji 957, zaś w II – 495).  

W I edycji złoŜono wnioski na kwotę ponad 79 mln zł, zaś w II edycji – na ponad  

34 mln zł. 

W obu edycjach Programu FIO 2005 dofinansowanie otrzymało 626 projektów (505 

w pierwszej oraz 121 w drugiej) na łączną kwotę ponad 29,9 mln zł. Ponadto,  

w jednym przypadku, ze względu na szczególny charakter prowadzonej działalności, 

Minister Polityki Społecznej przyznał dotację na realizację wniosku złoŜonego  

w konkursie, który znajdował się na liście rankingowej, tzn. został ocenione formalnie 

i merytorycznie – poniŜsze analizy, odnoszące się do 2005 r., nie obejmują  

ww. wniosku. Wartość dotacji w ramach II transzy projektów dwuletnich i trzyletnich 

na rok 2006 wyniosła 1.753.412.,77 zł, zaś wartość dotacji w ramach III transzy 

projektów trzyletnich na rok 2007 wyniosła 444.746,80 zł. 

Średnia wartość przyznanej dotacji w I edycji wyniosła 50,3 tys. zł, zaś w II edycji  

– 37,6 tys. zł. Tym samym średnia dotacja przyznana w ramach Programu FIO  

w 2005 r. wyniosła 47,8 tys. zł.  

 

1.9.2. Realizacja Programu FIO w 2006 r. 

W 2006 roku, w ramach Programu FIO, w Departamencie PoŜytku Publicznego 

MPiPS zarejestrowano 1703 wnioski.  
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Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 145,7 mln zł (kwota  

ta obejmuje łączną wielkość wnioskowanych dotacji na lata 2006-2007, tzn. 

uwzględnia równieŜ projekty dwuletnie).  

Dofinansowanie na 2006 rok otrzymały 734 projekty (43% wszystkich złoŜonych),  

na łączną kwotę 26.740.353,96 zł (2 organizacje zrezygnowały w późniejszym 

terminie z realizacji projektów). Zobowiązania za rok 2005 wyniosły w 2006 roku 

2.867.356,82 zł.  

Średnia wartość dotacji przyznanej w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego 

w 2006 r. wyniosła 36,4 tys. zł na 2006 rok oraz 58,4 tys. zł na rok 2007. 

 

1.9.3. Realizacja Programu FIO w 2007 r. 
 

Z uwagi na zobowiązania wynikające z realizacji projektów dwuletnich i trzyletnich 

oraz zabezpieczenia środków na obsługę Programu FIO, a takŜe po uwzględnieniu 

zwrotów niewykorzystanych dotacji, kwota przeznaczona na dofinansowanie 

projektów złoŜonych w konkursie ogłoszonym w roku 2007, wynosiła 11.612.262,66 

zł (stan na dzień 15 czerwca 2007 r.). W I połowie 2007 r. dofinansowano 297 

projektów dwuletnich (obejmujących rok 2006 i 2007), na kwotę 17.359.019,63 zł 

(średnia dotacja wyniosła 58,4 tys. zł) oraz 5 projektów trzyletnich (tzn. takich, którym 

dotacje przyznano w roku 2005), na kwotę 444.746,80 zł (średnia dotacja wyniosła 

88,9 tys. zł). 

W wyniku konkursu ogłoszonego w ramach Programu FIO w roku 2007,  

w Departamencie PoŜytku Publicznego MPiPS zarejestrowano 2898 wniosków. 

Łączna kwota wnioskowanych dotacji wyniosła ponad 183 mln zł. 

Zarejestrowane w Departamencie PoŜytku Publicznego wnioski zostały poddane 

ocenie formalnej, która polegała na sprawdzeniu zgodności wniosku z załoŜeniami 

Programu FIO. Jej wyniki opublikowano w dniu 20 kwietnia 2007 r. 2360 projektów 

zostało ocenionych formalnie pozytywnie, zaś 538 – negatywnie. Ponadto 

Departament PoŜytku Publicznego rozpatrzył 135 odwołań od wyników oceny 

formalnej, w wyniku czego 54 projekty skierowano do oceny merytorycznej. Wnioski 

odrzucone ze względów formalnych nie były poddawane ocenie merytorycznej.  
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W wyniku weryfikacji kosztorysów poszczególnych projektów dokonanej przez 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej, podjętą w oparciu o opinie ekspertów 

oceniających wnioski merytorycznie, zostały ustalone kwoty dotacji dla 196 najlepiej 

ocenionych projektów (uznano za takie te projekty, które otrzymały 180 lub więcej 

punktów). Projekty te, wykorzystujące kwotę 8.120.900,00 zł, zostały decyzją Ministra 

przeznaczone do dofinansowania. Ponadto, decyzją Ministra, z nadwyŜki środków, 

jaka powstała po weryfikacji kosztorysów, ze względu na społecznie istotny charakter 

oraz preferencje Ministra, przeznaczonych do dofinansowania zostało 97 projektów, 

które nie uzyskały 180 pkt. PowyŜsze projekty wykorzystywały kwotę 3.491.000,00 zł. 

Łączna kwota przyznanych dotacji dla 293 dofinansowanych projektów wyniosła 

11.611.900,00 zł. Lista wniosków przeznaczonych do dofinansowania została 

ogłoszona publicznie w dniu 15 czerwca 2007 r. 

W następnych miesiącach, z róŜnych przyczyn 7 organizacji zrezygnowało  

z realizacji projektów. W wyniku ww. rezygnacji sukcesywnie pojawiały się wolne 

środki, które Minister rozdysponowywał na poszczególne wnioski. Ogółem,  

do października 2007 r. dofinansowano dodatkowo 4 wnioski. Z tej grupy  

w późniejszym okresie z dofinansowania zrezygnowała 1 organizacja. Dodatkowo,  

z ww. środków Minister zwiększył dofinansowanie dla 4 projektów. 

W wyniku działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej, decyzją Ministra Finansów  

z dnia 11 października 2007 r. w sprawie zmian w budŜecie państwa na rok 2007 

nastąpiło zwiększenie środków na realizację Rządowego Programu – Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich. Minister Finansów przeznaczył 19,6 mln zł na dotację 

celową z budŜetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom, fundacjom i podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych oraz 400 tys. zł na pomoc techniczną. 

Do końca grudnia 2007 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej zwiększył dotacje  

dla 99 projektów spośród dofinansowanych w czerwcu 2007 r. (łączna kwota 

zwiększonych dotacji wyniosła 2.336.175,51 zł) oraz dofinansował 457 nowych 

projektów spośród tych, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny 

merytorycznej, ale nie otrzymały dofinansowania ze względu na wyczerpanie 

środków (kwota dotacji wyniosła 17.205.708,05 zł).  

Ogółem, w wyniku podjętych decyzji, w okresie czerwiec-grudzień 2007, Minister 

Pracy i Polityki Społecznej dofinansował łącznie 746 projektów złoŜonych  



15 

w konkursie ogłoszonym w 2007 r., 297 projektów dwuletnich oraz 5 projektów 

trzyletnich na łączną kwotę 49.015.328,62 zł. 

 

Podsumowując, w ramach Programu FIO w latach 2005-2007, dofinansowano ponad 

2100 projektów na łączną kwotę ponad 107 mln zł. 

 

1.10. Środki na obsług ę Programu FIO w 2007 r. 

 

Na zadania związane z obsługą Programu FIO w 2007 r. przeznaczono 600 tys. zł 

oraz 400 tys. zł z dodatkowej puli 20 mln zł w 2007 r – łącznie 1 mln zł. Ze środków 

tych wydano ponad 690 tys. zł, co stanowiło ponad 69% wykorzystania planu po 

zmianach budŜetu.  

Środki na obsługę FIO zostały zaplanowane na pokrycie wydatków związanych  

z wynagrodzeniami dla ekspertów dokonujących oceny merytorycznej złoŜonych  

do konkursu wniosków, zakupem materiałów i wyposaŜenia oraz zakupem 

materiałów biurowych związanych z wdraŜaniem FIO. Z uwagi na zakończenie 

trzyletniej realizacji Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 29 listopada 2007 

r. zorganizowano targi FIO o charakterze ogólnopolskim, na które zostały zaproszone 

organizacje prezentujące swoje projekty realizowane ze środków FIO w latach  

2005-2007. Ponadto, w 2007 r. ze środków FIO zakupiono sprzęt komputerowy,  

dla potrzeb wdraŜania Programu. 
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II. Procedura dysponowania środkami Programu Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich w 2007 r. 
 

 

 

2.1. Struktura rozdziału środków przekazanych w ramach Programu FIO 2007 

na II transz ę projektów dwuletnich (FIO 2006) i III transz ę projektów 

trzyletnich (FIO 2005) 

 

Spośród 30 mln zł, przeznaczonych początkowo na realizację Programu FIO  

w 2007 r., większość środków została zarezerwowana na drugą transzę projektów 

dwuletnich FIO 2006 oraz trzecią transzę projektów trzyletnich FIO 2005. Na projekty 

konkursowe FIO 2007 pozostało 11.612.262,66 zł (stan na dzień 15 czerwca 2007 

r.). Przekazanie przez Ministerstwo Finansów w październiku 2007 r. dodatkowych 

20 mln zł rozszerzyło budŜet FIO 2007 do 50 mln zł. Oznacza to, Ŝe ponad 36% 

środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przeznaczonych na dofinansowanie 

projektów w 2007 roku zasiliło projekty FIO 2005 oraz FIO 2006. Z uwagi na to, Ŝe 

stanowią one znaczną cześć budŜetu Programu FIO w 2007 roku, poniŜej 

przedstawiono krótką analizę struktury rozdziału środków przekazanych na drugą 

transzę projektów dwuletnich (FIO 2006) i trzecią transzę projektów trzyletnich (FIO 

2005). 

Strukturę środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich przekazanych  

na dofinansowanie projektów w 2007 roku obrazuje poniŜszy wykres oraz tabela: 
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Wykres 1. Środki z Programu FIO przekazane na dofinansowanie projektów realizowanych w 
2007 roku 

 

Środki przekazane na dofinansowanie projektów w 2007  roku.

64%

35%

1%

projekty FIO 2007

projekty FIO 2006 (druga transza)

projekty FIO 2005 (trzecia transza)

 

 

Tabela 1. Środki z Programu FIO przekazane na dofinansowanie projektów realizowanych w 2007 
roku 
 

Środki przekazane na dofinansowanie projektów w 2007  roku 
projekty FIO 2007 31 211 562,19 zł 63,68% 
projekty FIO 2006 (druga transza) 17 359 019,63 zł 35,42% 
projekty FIO 2005 (trzecia transza) 444 746,80 zł 0,91% 
suma  49 015 328,62 zł 100,00% 

 

 

2.1.1. Trzyletnie projekty FIO 2005, dofinansowane w 2007 r. 

W ramach FIO 2005 realizowane było pięć projektów trzyletnich – cztery  

z województwa mazowieckiego i jeden z województwa śląskiego. Dofinansowanie 

uzyskały cztery stowarzyszenia i jedna fundacja. Szczegółowe informacje zawiera 

poniŜsza tabela: 

 



18 

Tabela 2.  Projekty dofinansowane w 2007 roku w ramach trzeciej transzy projektów trzyletnich FIO 
2005 
 

Edycja FIO 2005 Nr FIO wnioskodawca obszar forma pr awna województwo 

2 156 
Towarzystwo Rozwijania Aktywności 

Dzieci "Szansa"-oddzial terenowy 
Warszawa Ochota 

4 stowarzyszenie mazowieckie 

2 157 
Towarzystwo Rozwijania Aktywności 

Dzieci "Szansa"-oddzial terenowy 
Warszawa Ochota 

2 stowarzyszenie mazowieckie 

2 196 
Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców 

Opiekunówi Przyjaciół Dzieci Specjalnej 
Troski 

4 stowarzyszenie śląskie 

2 301 Polskie Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego 2 stowarzyszenie mazowieckie 

2 492 Fundacja Centrum Praw Kobiet 5 fundacja  mazowieckie 

 

2.1.2. Dwuletnie projekty FIO 2006, dofinansowane w  2007 r. 

W ramach II transzy projektów dwuletnich przekazano 297 dotacji. Największy 

odsetek spośród tych projektów realizowany był w ramach Obszaru 1, najmniejszy w 

ramach Obszaru 5. 

Tabela 3. Odsetek projektów dwuletnich FIO 2006, dofinansowanych w 2007 roku  
Podział ze względu na realizowane Obszary 
 

ODSETEK PROJEKTÓW DWULETNICH FIO 2006, DOFINANSOWAN YCH W 2007 ROKU 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA OBSZAR PROJEKTÓW  

Obszar Liczba wniosków Odsetek 
Obszar 1 119 40% 

Obszar 2 83 28% 

Obszar 3 31 10% 

Obszar 4 43 14% 

Obszar 5 21 7% 

ŁĄCZNIE 297 100% 
 
 

Najwięcej projektów dwuletnich pochodziło z województwa mazowieckiego (blisko 

30%) oraz z województwa dolnośląskiego (11%) i śląskiego (10%). Najmniejsza 

liczba projektów dwuletnich pochodziła z województwa podlaskiego, lubuskiego, 

kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego (po 2%). Jeden projekt dwuletni 

pochodził z województwa opolskiego. 

 
Tabela 4. Liczba i odsetek projektów dwuletnich FIO 2006, dofinansowanych w 2007 r.  
Podział ze względu na województwo 
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LICZBA I ODSETEK PROJEKTÓW DWULETNICH FIO 2006  
DOFINANSOWANYCH W 2007 R.  

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWO 
Województwo Liczba wniosków Odsetek 
mazowieckie 87 29% 
dolnośląskie 33 11% 
śląskie 30 10% 

wielkopolskie 22 7% 
małopolskie 22 7% 

łódzkie 21 7% 
pomorskie 16 5% 

podkarpackie 11 4% 
lubelskie 11 4% 

świętokrzyskie 10 3% 
warmińsko-mazurskie 9 3% 
zachodniopomorskie 7 2% 
kujawsko-pomorskie 6 2% 

lubuskie 6 2% 
podlaskie 5 2% 
opolskie 1 0% 
ŁĄCZNIE 297 100% 

 

 

Zdecydowana większość projektów dwuletnich realizowana była przez organizacje 

pochodzące z miast. Tylko 4% z nich realizowana była przez podmioty mające swoją 

siedzibę na wsi. 

Wykres 2. Odsetek dwuletnich projektów FIO 2006, dofinansowanych w 2007 r. 
Podział ze względu na wielkość miejscowości  
 

ODSETEK DWULETNICH PROJEKTÓW FIO 2006, 
DOFINANSOWANE W 2007 ROKU

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

96%

4%

miasto wieś
Łącznie: 297
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Tabela 5. Liczba i odsetek dwuletnich projektów FIO 2006, dofinansowanych w 2007 r. 
Podział ze względu na wielkość miejscowości  
 

LICZBA I ODSETEK DWULETNICH PROJEKTÓW FIO 2006, DOF INANSOWANYCH W 2007 R. 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI 

 Wielko ść 
miejscowo ści Liczba wniosków Odsetek 

miasto 286 96% 

wieś 11 4% 

ŁĄCZNIE 297 100% 
 
 

Ponad dwie trzecie wniosków dwuletnich złoŜonych zostało przez stowarzyszenia, 

ponad jedna czwarta – przez fundacje, zaś nieco ponad 5% przez pozostałe 

podmioty. 

  
Wykres 3. Odsetek dwuletnich projektów FIO 2006, dofinansowanych w 2007 r. 
Podział ze względu na formę prawną 
 

ODSETEK DWULETNICH PROJEKTÓW FIO 2006 , 
DOFINANSOWANE W 2007 ROKU

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA FORMĘ PRAWNĄ 

67,3%

27,3%

5,4%

stowarzyszenia fundacje inne
Łącznie: 297

 
 
 
Tabela 6. Liczba i odsetek dwuletnich projektów FIO 2006, dofinansowanych w 2007 r. 
Podział ze względu na formę prawną 
 

LICZBA I ODSETEK DWULETNICH PROJEKTÓW FIO 2006, DOF INANSOWANYCH W 2007 R. 

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA FORMĘ PRAWNĄ 
Forma prawna Liczba wniosków Odsetek 
stowarzyszenia 200 67,3% 

fundacje 81 27,3% 

inne 16 5,4% 

ŁĄCZNIE 297 100% 



21 

 

3. Liczba wniosków zarejestrowanych i dofinansowany ch w ramach Programu 

FIO 2005-2007 

 

W 2005 r., w ramach dwóch edycji Programu FIO, uprawnione podmioty złoŜyły 

łącznie 1452 wnioski (w I edycji 957, zaś w II – 495). W obu edycjach dofinansowanie 

otrzymało 626 projektów (505 w pierwszej oraz 121 w drugiej) oraz dodatkowo jeden 

projekt dofinansowany decyzją Ministra (43% spośród wszystkich złoŜonych). 

W 2006 roku, w ramach Programu FIO, w Departamencie PoŜytku Publicznego 

MPiPS zarejestrowano 1703 wnioski. Dofinansowanie otrzymały 734 projekty 

złoŜone w konkursie ogłoszonym w 2006 r. (43% spośród wszystkich złoŜonych). 

W 2007 roku, w ramach Programu FIO, w Departamencie PoŜytku Publicznego 

MPiPS zarejestrowano 2898 wnioski. Dofinansowanie otrzymało 746 projektów 

złoŜonych w konkursie ogłoszonym w 2007 r. (26% spośród wszystkich złoŜonych). 

Liczbę i odsetek wniosków dofinansowanych i niedofinansowanych obrazuje 

poniŜszy wykres oraz tabela: 

Wykres 4. Liczba i odsetek wniosków dofinansowanych i niedofinansowanych w ramach Programu 
FIO 2005-2007 

Odsetek wniosków dofinansowanych  i niedofinansowan ych 
w ramach Programu FIO  w latach 2005-2007

57% 57%
74%

43% 43%
26%
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FIO 2005 FIO 2006 FIO 2007

niedofinansowane dofinansowane

OGÓŁEM ZŁOśONYCH:

FIO 2005: 1452 FIO 2006: 1703 FIO 2007: 2898
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Tabela 7. Odsetek wniosków dofinansowanych i niedofinansowanych w ramach Programu FIO 2005-
2007 
 

ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH I NIEDOFINANSOWANY CH W RAMACH 
PROGRAMU FIO 2005-2007 

 
FIO 2005 FIO 2006 FIO 2007 

 liczba 
wniosków odsetek liczba 

wniosków odsetek liczba 
wniosków odsetek 

dofinansowane 626 43% 734 43% 746 26% 
niedofinansowane 826 57% 969 57% 2152 74% 

ŁĄCZNIE 1452 100% 1703 100% 2898 100% 

 

Porównanie liczby wniosków złoŜonych i dofinansowanych w ramach Programu FIO 

w latach 2005-2007 r. wskazuje na coroczny wzrost liczby złoŜonych wniosków. 

Szczególnie zauwaŜalny jest ok. 70% wzrost liczby złoŜonych wniosków pomiędzy 

2006 a 2007 r., znacznie większy niŜ pomiędzy 2005 a 2006 r. NaleŜy jednak 

podkreślić, Ŝe w 2005 r. odbyły się dwa odrębne konkursy w ramach Programu FIO, 

zaś analizy dotyczące tego roku odnoszą się do łącznej liczby projektów złoŜonych 

(w ramach konkursu ogłoszonego w roku 2006 złoŜono 251 wniosków więcej niŜ  

w dwóch konkursach zrealizowanych w roku 2005, co oznacza wzrost o 17%). 

Ponadto, Program FIO w 2005 r. dopiero rozpoczynał funkcjonowanie, zaś w 2006 r., 

a juŜ na pewno w 2007 r., był instrumentem znanym w środowisku pozarządowym, 

którego zasady i procedury zostały rozpowszechnione wśród potencjalnych 

beneficjentów.  

Odsetek wniosków dofinansowanych w roku 2005 nie róŜni się od odsetka wniosków 

dofinansowanych w roku 2006 i wynosi 43%. Z kolei odsetek wniosków 

dofinansowanych w roku 2007 jest znacznie niŜszy i wynosi 26%. Wynika to z faktu, 

Ŝe środki na dofinansowanie projektów złoŜonych w konkursie ogłoszonym w 2007 r. 

zostały pomniejszone o zobowiązania wynikające z realizacji projektów dwuletnich  

i trzyletnich oraz zabezpieczenia środków na obsługę Programu FIO. Dostępne  

w czerwcu 2007 r. środki wystarczyły na dofinansowanie ok. 17% złoŜonych 

projektów. Sytuację poprawiło przekazanie w październiku 2007 r. 20 mln zł  

na kontynuację Programu FIO, co umoŜliwiło podpisanie kolejnych kilkuset umów. 
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4. Czas realizacji dofinansowanych projektów 

 

Ze względu na fakt, iŜ Program FIO był programem wieloletnim, wnioskodawcy mogli 

składać wnioski na dofinansowanie zadań wykraczających terminami realizacji poza 

rok, w którym otrzymano dofinansowanie. Taka moŜliwość istniała w 2005 r. (moŜliwe 

było otrzymanie dotacji na zadanie realizowane w latach 2005-2006  

lub 2005-2007) oraz w 2006 r. (moŜliwe było otrzymanie dotacji na zadanie 

realizowane w latach 2006-2007). Z kolei zakończenie Programu FIO zostało 

zaplanowane na dzień 31 grudnia 2007 r., wobec czego projekty złoŜone  

w konkursie ogłoszonym w 2007 r. mogły być realizowane tylko do końca tego roku 

(projekty jednoroczne).  

 

Wśród 626 projektów dofinansowanych w 2005 r., 610 (97%) to projekty 

jednoroczne, 11 (2%) to projekty dwuletnie, zaś 5 (1%) to projekty trzyletnie. 

Natomiast wśród 734 projektów dofinansowanych w 2006 r., 437 (60%) to projekty 

jednoroczne, zaś 297 (40%) to projekty dwuletnie. Wszystkie projekty dofinansowane 

w 2007 r., to projekty jednoroczne. 

 
W porównaniu do 2005 r., w roku 2006 nastąpił znaczący wzrost dofinansowanych 

projektów dwuletnich (z 2% do 40%). Spowodowało to konieczność zarezerwowania 

znacznych środków w budŜecie FIO 2007 na drugie transze projektów dwuletnich  

i trzecie transze projektów trzyletnich. 

WyŜej opisaną sytuację prezentuje poniŜszy wykres oraz tabela: 

 

Wykres 5. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO w latach 2005-2007  
Podział ze względu na czas trwania projektu 
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Odsetek wniosków dofinansowanych 
w ramach FIO w latach 2005-2007

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA PROJEKTU
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Tabela 8. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO w latach 2005-2007  
Podział ze względu na czas trwania projektu 
 

ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU FIO  
W LATACH 2005-2007 

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA PROJEKTU  

 
FIO 2005 FIO 2006 FIO 2007 

 liczba 
wniosków odsetek liczba 

wniosków odsetek liczba 
wniosków odsetek 

1 roczny 610 97% 437 60% 746 100% 
2 letni 11 2% 297 40%   
3 letni 5 1%     

ŁĄCZNIE 626 100% 734 100% 746 100% 
 
 

 

5. Obszary, w których realizowano dofinansowane pro jekty 

 

W latach 2005-2007 Program FIO realizowany był w obrębie pięciu obszarów,  

w ramach których zagregowane zostały działania odzwierciedlające poszczególne 

sfery poŜytku publicznego. W odniesieniu do roku 2006, w roku 2007 nieznacznie 

zmienił się zakres obejmowany przez poszczególne Obszary realizowane w ramach 

Programu FIO. Spowodowane było to rozszerzeniem katalogu Działań realizowanych 

w poszczególnych Obszarach w roku 2007.  

 

Obszar 1. Zabezpieczenie społeczne  – obejmujący m. in. zakres pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji Ŝyciowej  

oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, działalność charytatywną, ochronę  

i promocję zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, zapewnienie 

zorganizowanej opieki byłym Ŝołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie  

do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym  

i wojskowym oraz kombatantom. 

 

Obszar 2. Integracja i aktywizacja społeczna  – obejmujący m. in. promocję 

zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagroŜonych 

utratą pracy, działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 
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działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 

między społeczeństwami; promocję i organizację wolontariatu, działalność 

wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje 

pozarządowe. 

 

Obszar 3. Prawa i wolno ści człowieka i obywatela  – obejmujący m. in. 

upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw 

kobiet i męŜczyzn, upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka (w tym 

ochronę praw dziecka) oraz swobód obywatelskich, a takŜe działania wspomagające 

rozwój demokracji, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych  

oraz języka regionalnego, upowszechnianie i ochronę praw konsumentów. 

 

Obszar 4. Nauka, kultura, edukacja i wychowanie  – obejmujący m. in. naukę, 

edukację, oświatę i wychowanie; kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, krajoznawstwo oraz wypoczynek 

dzieci i młodzieŜy; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; ekologię i ochronę 

zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego. 

 

Obszar 5. Bezpiecze ństwo publiczne i obrona narodowa  – obejmujący  

m. in. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom 

społecznym, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 

ratownictwo i ochronę ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk Ŝywiołowych, 

konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. 

 

Wśród projektów dofinansowanych w 2007 r., ponad jedna trzecia (38%) realizowana 

była w ramach Obszaru 1. Ponad jedna czwarta (26%) projektów realizowana była  

w ramach Obszaru 4, zaś ponad jedna piąta (22%) w ramach Obszaru 2. 

Najmniejszą popularnością cieszył się Obszar 3 (9% dofinansowanych projektów) 

oraz Obszar 5 (5% dofinansowanych projektów).  

W roku 2005, zasady Programu FIO dopuszczały moŜliwość realizacji projektu  

w kilku obszarach jednocześnie. Na wykresie oraz w tabeli został przedstawiony 

odsetek skumulowany do 100%. Z kolei liczba wniosków odpowiada rzeczywistej 
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liczbie realizowanych obszarów. W latach 2006-2007 organizacje mogły realizować 

zadania tylko w ramach jednego obszaru. 

PoniŜszy wykres pokazuje odsetek wniosków dofinansowanych w ramach FIO 2005, 

2006 oraz 2007 w podziale na realizowane Obszary: 

 

Wykres 6. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach FIO 2005, 2006 i 2007  
Podział ze względu na realizowane Obszary 

Odsetek wniosków dofinansowanych 
w ramach FIO 2005, FIO 2006 i FIO 2007

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA REALIZOWANE OBSZARY
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Tabela 9. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach FIO 2005, 2006 i 2007  
Podział ze względu na realizowane Obszary 
 

ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 2005,  2006 i 2007 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU REALIZOWANE OBSZARY 

 FIO 2005 FIO 2006 FIO 2007 

 
liczba 

wniosków 
odsetek* 

liczba 
wniosków 

odsetek 
liczba 

wniosków 
odsetek 

Obszar 1 214  34% (28%) 264 36% 283 38% 
Obszar 2 223  36% (30%) 180 25% 161 22% 
Obszar 3 110  18% (15%) 76 10% 65 9% 
Obszar 4 180  29% (24%) 162 22% 197 26% 
Obszar 5 28  4% (4%) 52 7% 40 5% 
ŁĄCZNIE 626 (755) 100% 734 100% 746 100% 

*w odniesieniu do FIO 2005 w nawiasie podano odsetek wniosków skumulowany do 100% 
(liczony do 755 wniosków) 
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Rozkład środków przyznanych w ramach poszczególnych obszarów przedstawia się 

następująco: 

 
Tabela 10. Środki przyznane w ramach FIO 2007  
Podział ze względu na Obszar projektów 
 

ŚRODKI PRZYZNANE W RAMACH FIO 2007 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA OBSZAR PROJEKTÓW 

Obszar 1 11 581 016,25 zł 
Obszar 2 6 989 370,68 zł 
Obszar 3 2 818 194,82 zł 
Obszar 4 8 449 812,23 zł 
Obszar 5 1 373 168,21 zł 
ŁĄCZNIE 31 211 562,19 zł 

 
 

Największa kwota (ponad 11,5 mln. zł) została przekazana na projekty realizowane  

w ramach Obszaru 1. Blisko 8,5 mln zł przekazano na projekty realizowane  

w ramach Obszaru 4, zaś blisko 7 mln zł – na projekty realizowane w ramach 

Obszaru 2. Najmniejsze środki zasiliły Obszar 3 (ponad 2,8 mln zł) oraz Obszar 5 

(blisko 1,4 mln zł). 

 

 

6. Projekty dofinansowane w podziale na województwa  

 

PoniŜsza mapa oraz wykres i tabela obrazują liczbę i odsetek projektów 

dofinansowanych w roku 2007 w podziale na województwa: 
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Mapa 1 Liczba wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO 2007 pochodzących  
z poszczególnych województw 

 

 

 
 

Mapa 2 Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO 2007 pochodzących  
z poszczególnych województw 
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Wykres 7. Liczba i odsetek wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO 2007  
Podział ze względu na województwo 

 

 

 
 
Tabela 11. Liczba i odsetek wniosków dofinansowanych w ramach FIO 2007  
Podział ze względu na województwo 
 

LICZBA I ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 2007 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWO 

 liczba wniosków odsetek 
mazowieckie 164 22% 
pomorskie 65 9% 

dolnośląskie 60 8% 
wielkopolskie 59 8% 
śląskie 54 7% 

podkarpackie 53 7% 
małopolskie 50 7% 

łódzkie 42 6% 
warmińsko-mazurskie 41 5% 

lubelskie 38 5% 
zachodniopomorskie 30 4% 
kujawsko-pomorskie 27 4% 

podlaskie 24 3% 
świętokrzyskie 21 3% 

lubuskie 12 2% 
opolskie 6 1% 
ŁĄCZNIE 746 100% 
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W roku 2007 dominującą pozycję wśród dofinansowanych wniosków miało 

województwo mazowieckie. Z tego województwa pochodziła niemal jedna czwarta 

wszystkich dofinansowanych projektów. Drugie w kolejności miejsce pod względem 

dofinansowanych projektów (niemal jeden na dziesięć) zajęło województwo 

pomorskie, zaś kolejne, o podobnej liczbie dofinansowanych projektów – 

dolnośląskie i wielkopolskie. Nieznacznie mniej dofinansowanych projektów 

pochodziło z województw śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Najmniejsza 

liczba dofinansowanych projektów pochodziła z województwa opolskiego (1%), 

lubuskiego (2%) oraz podlaskiego i świętokrzyskiego (po 3%). 

 

Rozkład ten przekłada się na środki, które zostały przekazane na realizację 

projektów w poszczególnych województwach: 
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Mapa 3 Środki przyznane w ramach FIO 2007 – podział ze względu na województwo 
 

 

Tabela 12. Środki przyznane w ramach FIO 2007  
Podział ze względu na województwo 
 

ŚRODKI PRZYZNANE W RAMACH FIO 2007 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWO 

 przyznane środki 
mazowieckie 9 086 244,90 zł 
pomorskie 2 327 002,66 zł 

dolnośląskie 2 305 664,33 zł 
wielkopolskie 2 230 839,95 zł 
małopolskie 2 152 919,65 zł 
śląskie 2 036 587,22 zł 
łódzkie 1 837 355,42 zł 

podkarpackie 1 787 684,57 zł 
warmińsko-mazurskie 1 692 616,35 zł 

lubelskie 1 399 078,87 zł 
zachodniopomorskie 1 073 625,51 zł 
świętokrzyskie 900 517,73 zł 

kujawsko-pomorskie 807 002,02 zł 
podlaskie 715 704,56 zł 
lubuskie 637 073,45 zł 
opolskie 221 645,00 zł 
ŁĄCZNIE 31 211 562,19 zł  

 
 
Zdecydowanie największa kwota została przeznaczona na projekty pochodzące  

z województwa mazowieckiego (ponad 9 mln zł). Projektom pochodzącym  
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z następnego w kolejności województwa pomorskiego przekazano ponad 2 mln zł. 

Oznacza to, Ŝe województwom tym przyznano ponad jedną trzecią środków 

przeznaczonych na Program FIO w 2007 r. 

Najmniejsze kwoty zostały przekazane na realizację projektów w województwie 

opolskim, lubuskim oraz podlaskim. 

 

W odniesieniu do powyŜszych analiz naleŜy przedstawić zaleŜność pomiędzy liczbą 

wniosków złoŜonych przez organizacje z poszczególnych województw, a liczbą 

wniosków dofinansowanych: 

 

Wykres 8. Liczba wniosków złoŜonych i dofinansowanych w ramach FIO 2007  
Podział ze względu na województwo 
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Tabela 13. Liczba wniosków złoŜonych i dofinansowanych w ramach FIO 2007 oraz odsetek 
wniosków dofinansowanych  
Podział ze względu na województwo 
 

LICZBA WNIOSKÓW ZŁO śONYCH I DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 2007  
ORAZ ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH  

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WOJEWÓDZTWO  

 
liczba wniosków 

złoŜonych 
liczba wniosków 
dofinansowanych 

odsetek wniosków 
dofinansowanych 
wśród złoŜonych 

mazowieckie 609 164 27% 
pomorskie 219 65 30% 
dolnośląskie 281 60 21% 
wielkopolskie 234 59 25% 
śląskie 231 54 23% 
podkarpackie 191 53 28% 
małopolskie 210 50 24% 
łódzkie 130 42 32% 
warmińsko-mazurskie 148 41 28% 
lubelskie 149 38 26% 
zachodniopomorskie 117 30 26% 
kujawsko-pomorskie 110 27 25% 
podlaskie 85 24 28% 
świętokrzyskie 78 21 27% 
lubuskie 72 12 17% 
opolskie 34 6 18% 

ŁĄCZNIE 2898 746  
 

 

Zdecydowanie najwięcej wniosków zostało złoŜonych przez organizacje  

z województwa mazowieckiego – 27% z nich otrzymało dofinansowanie. Najmniej 

wniosków (14) złoŜyły organizacje z województwa opolskiego, 34 z nich (18%) 

otrzymało dofinansowanie. Najlepszą „skutecznością” w przygotowywaniu wniosków 

wykazało się województwo łódzkie – 32% wniosków złoŜonych przez podmioty 

mające swoją siedzibę w tym województwie zostało dofinansowanych. 

 

 

W odniesieniu do lat 2005-2007, odsetek wniosków dofinansowanych w roku 2007 

przedstawia się następująco: 
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Wykres 9. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO 2005, 2006 i 2007  
w podziale na województwa 
 

 

Tabela 14. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO 2005, 2006 i 2007  
w podziale na województwa 
 

ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 
2005, 2006 i 2007 W PODZIALE NA WOJEWÓDZTWA 

 FIO 2005 FIO 2006 FIO 2007 
mazowieckie 29% 25% 22% 
dolnośląskie 11% 11% 8% 
małopolskie 8% 7% 7% 
śląskie 9% 7% 7% 

wielkopolskie 7% 7% 8% 
podkarpackie 5% 7% 7% 

pomorskie 5% 6% 9% 
łódzkie 5% 6% 6% 

lubelskie 4% 5% 5% 
świętokrzyskie 2% 5% 3% 

warmińsko-mazurskie 4% 3% 5% 
kujawsko-pomorskie 2% 3% 4% 
zachodniopomorskie 4% 3% 4% 

lubuskie 2% 3% 2% 
podlaskie 3% 2% 3% 
opolskie 0% 1% 1% 
ŁĄCZNIE 100% 100% 100% 
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W porównaniu do roku 2005, w roku 2006 nieznacznie zmniejszył się odsetek 

wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu FIO, pochodzących 

z województw mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, 

zachodniopomorskiego oraz podlaskiego. Jednocześnie nieznacznie zwiększył się 

odsetek takich wniosków pochodzących z województw podkarpackiego, 

pomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego  

i lubuskiego. W 2006 roku dofinansowanie otrzymały projekty z województwa 

opolskiego, które było nieobecne na liście rankingowej w roku 2005. W roku 2007 

struktura dofinansowania prezentowała się odmiennie, szczególnie w przypadku 

trzech województw o największej liczbie dofinansowanych wniosków. Nadal pozycje 

lidera zachowało województwo mazowieckie, jednak jego udział zmalał. Drugą lokatę 

zajęło województwo pomorskie, zwiększając swój udział o połowę i tym samym 

awansując o 5 miejsc na liście liderów. Województwo dolnośląskie spadło z drugiego 

na trzecie miejsce listy liderów. Identyczny był udział w roku 2007 województwa 

wielkopolskiego. Kolejne miejsca zajęły województwa: śląskie, podkarpackie, 

małopolskie oraz łódzkie. Analiza struktury pochodzenia dofinansowanych wniosków 

FIO w latach 2005-2007 wskazuje na postępujący proces dekoncentracji. 

Dysproporcje pomiędzy odsetkiem dofinansowanych wniosków FIO były w 2007 

nadal bardzo duŜe, jednak wyraźnie mniejsze niŜ w roku 2005. Wydaje się, iŜ jest to 

następstwo wzrostu jakości wniosków o dofinansowanie z FIO pochodzących  

z województw dotychczas niedofinansowanych.  

 

 

7. Projekty dofinansowane w podziale na wielko ść miejscowo ści 

 

Z poprzednią analizą wiąŜe się podział na miejsce pochodzenia organizacji, której 

projekt został dofinansowany: wieś lub miasto. 
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Wykres 10. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO 2007  
Podział ze względu na wielkość miejscowości 
 

Odsetek wniosków dofinansowanych 
w ramach Programu FIO 2007

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI

85%

15%

miasto wieś
Łącznie: 746

 
 
Tabela 15. Liczba i odsetek wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO 2007  
Podział ze względu na wielkość miejscowości 
 

LICZBA I ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 2007 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI 
 liczba wniosków odsetek 

miasto 636 85% 
wieś 110 15% 

ŁĄCZNIE 746 100% 
 

Zdecydowana większość dofinansowanych projektów została złoŜona przez 

organizacje pochodzące z miast. Jedynie 15% dofinansowanych projektów zostało 

złoŜonych przez organizacje pochodzące ze środowisk wiejskich, jednak oznacza to 

ponad dwukrotnie większy udział takich projektów względem FIO 2006 r. (7%). 

 

Tabela 16. Środki przyznane w ramach FIO 2007  
Podział ze względu na wielkość miejscowości 
 

ŚRODKI PRZYZNANE W RAMACH FIO 2007 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ 

MIEJSCOWOŚCI 

 przyznane środki 
miasto 27 204 079,35 zł 
wieś 4 007 482,84 zł 

ŁĄCZNIE 31 211 562,19 zł 
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Na projekty realizowane przez organizacje pochodzące z miast przeznaczona 

została zdecydowana większość środków Programu FIO w 2007 r. (ponad 27 mln zł). 

4 mln zł została przeznaczona na dofinansowanie projektów realizowanych przez 

organizacje mające swoją siedzibę na terenie wiejskim. 

 
 
8. Forma prawna podmiotów, które uzyskały dofinanso wanie 

 

Niemal trzy czwarte (74%) projektów dofinansowanych w 2007 r. zostało złoŜonych 

przez stowarzyszenia, ponad jedna piąta (20,5%) – przez fundacje, zaś jedynie 5,5% 

– przez inne podmioty1. 

 

Wykres 11. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO 2007  
Podział ze względu na formę prawną beneficjentów 
 

Odsetek wniosków dofinansowanych 
w ramach Programu FIO 2007

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA FORMĘ PRAWNĄ BENEFICJENTÓW

5,5%
20,5%

74%

stowarzyszenia fundacje inne
 

 

                                                           
1 W kategorii „inne” zagregowano osoby prawne oraz jednostki organizacyjne kościołów i związków 
wyznaniowych. 
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Tabela 17. Liczba i odsetek wniosków dofinansowanych w ramach Programu FIO 2007  
Podział ze względu na formę prawną beneficjentów 
  

LICZBA I ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH W RAMACH FIO 2007 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA FORMĘ PRAWNĄ BENEFICJENTÓW 

 liczba wniosków odsetek 
stowarzyszenia 552 74,0% 

fundacje 153 20,5% 
inne 41 5,5% 

ŁĄCZNIE 746 100% 

 
 

Z powyŜszym rozkładem wiąŜe się wielkość środków przyznanych poszczególnym 

podmiotom na realizację zadań w ramach Programu FIO 2007: 

Tabela 18. Środki przyznane w ramach FIO 2007  
Podział ze względu na formę prawną beneficjentów 
 

ŚRODKI PRZYZNANE W RAMACH FIO 2007 
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA FORMĘ PRAWNĄ 

BENEFICJENTÓW 
 przyznane środki 

stowarzyszenia 21 482 050,52 zł 
fundacje 7 716 463,86 zł 

inne 1 988 047,81 zł 
ŁĄCZNIE 31186562,19 zł 

 
 

Na projekty realizowane przez stowarzyszenia przeznaczono niemal 21,5 mln zł. 

Mniej niŜ połowę tej kwoty (ponad 7,7 mln zł) przekazano na projekty realizowane 

przez fundacje, zaś niespełna 2 mln zł – na projekty realizowane przez inne 

podmioty. 

 

W porównaniu z poprzednimi latami, w roku 2007 zwiększył się odsetek wniosków 

dofinansowanych, złoŜonych przez stowarzyszenia (z 69% w 2005 r. oraz 73%  

w 2006 r. do 74% w 2007 r.), zmniejszył się zaś odsetek wniosków dofinansowanych, 

złoŜonych przez fundacje. Odsetek dofinansowanych wniosków, złoŜonych przez 

inne podmioty wzrósł nieznacznie po spadku w roku 2006. Sytuację tą prezentuje 

poniŜszy wykres: 
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Wykres 12. Odsetek wniosków dofinansowanych w ramach FIO 2005, 2006 i 2007  
Podział ze względu na formę prawną beneficjentów 
 

Odsetek wniosków dofinansowanych 
w ramach FIO 2005, 2006 i 2007 

Podział ze wzgl ędu na form ę prawn ą beneficjentów

69% 73% 74,0%

25% 22% 20,5%
6% 5% 5,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

stowarzyszenia fundacje inne

Ogółem dofinansowanych: 626 Ogółem dofinansowanych: 734

FIO 2005 FIO 2006 FIO 2007

Ogółem dofinansowanych: 746

  

 

 

Tabela 19. Liczba i odsetek wniosków dofinansowanych w ramach FIO 2005, 2006 i 2007  
Podział ze względu na formę prawną beneficjentów 
 

LICZBA I ODSETEK WNIOSKÓW DOFINANSOWANYCH 
W RAMACH PROGRAMU FIO W ROKU 2005, 2006 i 2007 

PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA FORMĘ PRAWNĄ BENEFICJENTÓW 
 FIO 2005 FIO 2006 FIO 2007 

 
liczba 

wniosków odsetek liczba 
wniosków odsetek liczba 

wniosków odsetek 

stowarzyszenia 433 69% 538 73% 552 74,0% 
fundacje 157 25% 159 22% 153 20,5% 

inne 36 6% 37 5% 41 5,5% 

ŁĄCZNIE 626 100% 734 100% 746 100% 
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9. Kontrola sprawozda ń  

 

W 2007 r. podpisano 746 umów o realizację zadania publicznego w ramach 

Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, przy czym jeden ze 

Zleceniobiorców wycofał się z realizacji zadania po podpisaniu umowy. Dodatkowo 

realizowano 297 projekty w ramach umów dwuletnich oraz 5 projektów w ramach 

umów trzyletnich. Łącznie, w 2007 roku w ramach Programu Operacyjnego Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich zostało dofinansowane 1047 zadań.  

Zleceniobiorcy złoŜyli 1038 sprawozdań, w tym 738 dotyczyło realizacji projektów 

jednorocznych, 295 dotyczyło projektów dwuletnich, a 5 dotyczyło projektów 

trzyletnich. Nie złoŜyło sprawozdań 6 Zleceniobiorców realizujących 9 projektów (w 

tym 7 projektów jednorocznych i 2 projekty dwuletnie), w tych przypadkach 

Departament wystąpił do organizacji z wezwaniami do zwrotu dotacji wraz z 

odsetkami.  

Kontrola sprawozdań częściowych i końcowych z realizacji zadań publicznych 

dofinansowanych z Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2007 

roku składała się z dwóch etapów. W pierwszym etapie sprawozdania analizowane 

były przez zewnętrznych ekspertów. Następnie, pracownicy Departamentu PoŜytku 

Publicznego, na podstawie uwag ekspertów, sporządzali ocenę sprawozdań, które 

przekazywane były Zleceniobiorcom. W skrajnych przypadkach były wystosowywane 

wezwania do zapłaty dotyczące zwrotu części dotacji. 

 

Analiza sprawozdania opierała się m.in. na ocenie następujących elementów: 

1. Terminu złoŜenia sprawozdania. 

2. Stopnia osiągnięcia zakładanych we wniosku celów, rezultatów i wskaźników. 

3. Stopnia wydatkowania dotacji, w porównaniu do kwoty przekazanej dotacji. 

4. Wysokości wkładu własnego, w porównaniu do wysokości wkładu własnego 

wskazanego w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy. 

5. Przesunięć wydatków w pozycjach kosztorysu finansowanych z dotacji powyŜej 

dozwolonego limitu. 
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6. Porównania rzeczywiście poniesionych kosztów (zarówno za względu na ich 

wysokość, jak i rodzaj) z kosztorysem stanowiącym załącznik do umowy. Ekspert 

bądź pracownik Departamentu zwracał uwagę na to, by w sprawozdaniu nie 

występowały koszty, które nie były ujęte w kalkulacji kosztów stanowiącej 

załącznik do umowy. 

7. Porównania wykazu faktur (rachunków) z zestawieniem rzeczywiście 

poniesionych kosztów (zarówno ze względu na ich wysokość, rodzaj jak i termin 

wystawienia). 

8. Wymaganych załączników. 

 

W roku 2007 Departament kontynuował korzystanie z usprawnienia analizy 

sprawozdań z poprzedniego roku, które  polegało na wprowadzeniu formuły wstępnej 

akceptacji (tzw. warunkowej), obok akceptacji sprawozdania i wezwania do 

wyjaśnień. Dotyczyła ona wyłącznie sytuacji, kiedy Zleceniobiorca nie załączył do 

sprawozdania kopii umów cywilno-prawnych, kopii materiałów, mogących 

dokumentować działania faktycznie podjęte przy realizacji zadania lub kopii dowodu 

wpłaty na konto Zleceniodawcy niewykorzystanej części dotacji. JednakŜe to 

rozwiązanie spowodowało liczne nieporozumienia polegające na niewłaściwym  

rozumieniu słów „zostanie zaakceptowane” przez niektóre organizacje. Organizacje 

te potraktowały akceptacje warunkową jako akceptację ostateczną i nie przesyłały 

brakujących dokumentów.  

W przypadku braku moŜliwości dokonania oceny sprawozdania przez eksperta (np. 

w przypadku, kiedy sprawozdanie zostało złoŜone na niewłaściwym formularzu lub 

zawierało raŜące błędy rachunkowe czy teŜ poszczególne części sprawozdania nie 

były toŜsame) pracownicy Departamentu wzywali Zleceniobiorcę do ponownego 

sporządzenia sprawozdania.  

Podsumowując, Departament PoŜytku Publicznego (Wydział Spraw Prawnych, 

Organizacji Pozarządowych i Nadzoru) na dzień 16 czerwca skierował do organizacji 

realizujących zadania 1584 pisma związane z rozliczeniem realizacji zadań 

zleconych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w roku 

2007, w tym: 961 akceptacji sprawozdań, 362 prośby o dodatkowe wyjaśnienie 

(korekta sprawozdania bądź wyjaśnienie sytuacji niepoŜądanej), 188 akceptacje 

warunkowe, 73 wezwania do zapłaty.  
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Do najczęściej pojawiających się w sprawozdaniach nieprawidłowości naleŜało: 

1. ZłoŜenie sprawozdania po terminie. 

2. ZłoŜenie sprawozdania na niewłaściwym formularzu. 

3. Dokonanie przelewu niewykorzystanej części dotacji po terminie określonym 

umową lub po wezwaniu kontrolerów. 

4. Dokonanie przelewu niewykorzystanej dotacji po terminie określonym umową bez 

uwzględnienia odsetek za zwłokę (jak dla zaległości podatkowych). 

5. Realizacja zadań niezgodnie z harmonogramem będącym załącznikiem              

do umowy. 

6. Zmniejszenie wysokości wkładu własnego przy równoczesnym niezmienionym 

poziomie wykorzystania dotacji. 

7. Dokonanie przesunięć pomiędzy pozycjami kosztorysu powyŜej limitu 

określonego w umowie. 

8. Uwzględnienie w kosztorysie nowych pozycji kosztów nie objętych umową. 

9. Nieujęcie w rozliczeniu ze względu na rodzaj kosztów dokumentów księgowych 

(np. faktur, rachunków) dotyczących kosztów poniesionych z wkładu własnego 

Zleceniobiorcy. 

10. Sporządzenie rozliczenia ze względu na rodzaj kosztów niezgodnie z podziałem 

kosztów zawartym w budŜecie zadania, będącym załącznikiem do umowy. 

11. Nieujęcie w zestawieniu faktur/rachunków kosztów pokrytych z wkładu własnego 

Zleceniobiorcy. 

12. Zamiana finansowego wkładu własnego określonego w umowie na rzeczowy     

lub osobowy wkład własny w realizację zadania. 

13. Umieszczenie w zestawieniu faktur/rachunków dokumentów księgowych 

wystawionych przed lub po terminie realizacji zadania zawartym w umowie. 

14. Przedstawienie do rozliczenia dokumentów niebędących dowodami księgowymi   

w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 

15. Błędy rachunkowe w sprawozdaniu. 

16. Niestosowanie się do zaleceń zawartych w pouczeniu stanowiącym integralną 

część sprawozdania. 

17. Niedołączenie wymaganych załączników do sprawozdania, w szczególności: 

• list uczestników projektu, 

• kopii zawartych umów cywilnoprawnych (np. umów zlecenia, umów           

o dzieło), 
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• kopii potwierdzenia wpłaty na konto Zleceniodawcy niewykorzystanej 

dotacji, 

• kopii dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach 

zamówień publicznych. 

 

Procedura, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, polegała na wezwaniu 

Zleceniobiorcy do złoŜenia pisemnych wyjaśnień, które następnie były analizowane 

przez pracowników Departamentu. 

Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości były na bieŜąco wyjaśniane ze 

Zleceniobiorcami.  

Departament zaakceptował 961 sprawozdania, a 77 sprawozdań wymaga dalszych 

wyjaśnień (stan na czerwiec 2009). Natomiast 6 organizacji wciąŜ nie przesłało 

sprawozdań. 

 

Biorąc pod uwagę doświadczenia roku ubiegłego naleŜy stwierdzić, Ŝe jakość 

przesyłanych do Departamentu sprawozdań z realizacji zadań publicznych 

dofinansowanych w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich nie uległa zmianie. Organizacje, które po raz pierwszy otrzymały 

dotacje często popełniają proste błędy rachunkowe.  

W celu poprawy jakości przesyłanych sprawozdań przekazywane są przez 

Departament na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl komunikaty dotyczące 

zasad rozliczania dotacji i najczęściej pojawiających się błędów z tym związanych. 

Na bieŜąco udzielana jest Zleceniobiorcom przez pracowników Departamentu pomoc 

telefoniczna, mailowa bądź pisemna. Ponadto corocznie opracowywany jest 

dokument „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach programu 

operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, zawierający rozdział „Sprawozdanie 

z realizacji zadania”, który jasno i przystępnie wyjaśnia zasady rozliczania 

otrzymanych dotacji.  
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III. Wybrane projekty dofinansowane z Funduszu Inic jatyw 

Obywatelskich w 2007 r. 

 
PoniŜej zaprezentowano opisy niektórych, najlepiej ocenionych na etapie oceny 

merytorycznej, projektów dofinansowanych z Rządowego Programu – Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich w 2007 r. Opisy zostały sporządzone na podstawie 

materiałów przysłanych na prośbę Departamentu PoŜytku Publicznego MPiPS przez 

beneficjentów Programu. Zawierają syntetyczne informacje o zrealizowanych 

projektach oraz krótką charakterystykę realizujących je podmiotów. Poszczególne 

projekty zostały uszeregowane według numeru FIO. 

 

Spis projektów: 

Projekt FIO nr 36 .................................................................................................. 47 

Projekt FIO nr 117 ................................................................................................ 49 

Projekt FIO nr 183 ................................................................................................ 51 

Projekt FIO nr 277 ................................................................................................ 54 

Projekt FIO nr 398 ................................................................................................ 56 

Projekt FIO nr 463 ................................................................................................ 58 

Projekt FIO nr 703 ................................................................................................ 60 

Projekt FIO nr 787 ................................................................................................ 62 

Projekt FIO nr 914 ................................................................................................ 64 

Projekt FIO nr 959 ................................................................................................ 67 

Projekt FIO nr 1132.............................................................................................. 69 

Projekt FIO nr 1139.............................................................................................. 71 

Projekt FIO nr 1202.............................................................................................. 73 

Projekt FIO nr 1373.............................................................................................. 75 

Projekt FIO nr 1381.............................................................................................. 77 

Projekt FIO nr 1576.............................................................................................. 80 

Projekt FIO nr 1621.............................................................................................. 84 

Projekt FIO nr 1701.............................................................................................. 87 

Projekt FIO nr 1729.............................................................................................. 90 

Projekt FIO nr 1878.............................................................................................. 92 
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Projekt FIO nr 1951.............................................................................................. 94 

Projekt FIO nr 2102.............................................................................................. 97 

Projekt FIO nr 2119.............................................................................................. 99 

Projekt FIO nr 2340............................................................................................ 101 

Projekt FIO nr 2696............................................................................................ 103 
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Projekt FIO nr 36 

 

Nazwa Organizacji: Fundacja Wspomagania Wsi 

Dane adresowe: Bellottiego 1, 01-022 Warszawa 

Telefon kontaktowy: 022 6362570-75 

E-mail: fww029@fww.org.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Historia Fundacji Wspomagania Wsi sięga 1987 roku, kiedy ks. kardynał Józef 

Glemp powołał Fundację Wspomagającą Zaopatrzenie Wsi w Wodę. W wyniku jej 

połączenia z Fundacją Rolniczą w 1999 roku powstała Fundacja Wspomagania Wsi. 

Celem działalności Fundacji jest wspieranie inicjatyw gospodarczych i społecznych 

mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą stanu 

infrastruktury obszarów wiejskich między innymi poprzez: tworzenie nowych miejsc 

pracy poza rolnictwem, rozwiązywanie zagadnień zagospodarowania ścieków, 

zaopatrzenie wsi w wodę, rozwój kulturalny wsi, rozwój oświaty i wspieranie rozwoju 

niekonwencjonalnych źródeł energii. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: ”Internet dla seniora” 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 1.1 

3. Termin realizacji projektu:01.08.2007-31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 36 / umowa 51 

5. Całościowy koszt projektu: 151.319,83 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 117.844,40 zł 

 

Projekt realizowany w formie szkoleń informatycznych. W trakcie 55 szkoleń zostało 

przeszkolonych 706 osób. 

Celami projektu były: nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się 

komputerem i poruszania się po Internecie; podniesienie poziomu wykształcenia dla 
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spełnienia wymagań rynku pracy; rozszerzenie moŜliwości zdobywania wiedzy; 

stymulacja aktywności społecznej. 

Adresatami programu były osoby w wieku powyŜej 50 lat, głównie emeryci, osoby 

pozostające na zasiłku przedemerytalnym i renciści.  

Program szkolenia obejmował 20 godzin szkoleniowych. Uczestnicy otrzymali 

podręcznik i pomocnicze materiały szkoleniowe. Osoby, które ukończyły kurs 

otrzymały stosowny certyfikat. 

Uczestnicy nabyli umiejętność podstawowego posługiwania się komputerem  

w praktycznych zastosowaniach takich jak: sporządzanie dokumentów w edytorze 

tekstu, wysłanie listów elektronicznych, przeglądanie stron internetowych, 

korzystanie z sklepów internetowych i banków internetowych. Szkolenie prowadzone 

było metodami warsztatowymi. 

Miejsce realizacji – wsie i miasta do 20 tys. mieszkańców z województw: kujawsko-

pomorskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego. 
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Projekt FIO nr 117 

 

Nazwa Organizacji: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

Dane adresowe: ul. Marszałkowska 6/6 00-590 Warszawa 

Telefon kontaktowy:022 622 01 22 

E–mail: arfp@filantropia.org.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezaleŜną,  

nie nastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 r. 

Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, 

grup obywatelskich i przedsiębiorców. Adresatami realizowanych przez Akademię 

programów są takŜe samorządy, media i opinia publiczna. 

Obecnie Akademia skupia się na rozwoju społeczności lokalnych, promowaniu 

społecznego zaangaŜowania biznesu oraz aktywności osób starszych. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: ODPOWIEDZIALNY BIZNES – LOKALNE DZIAŁANIA CSR I CCI 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 2.5 

3. Termin realizacji projektu: 1 sierpnia – 31 grudnia 2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 117 / umowa 30 

5. Całościowy koszt projektu: 117.513,09 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 100.000,00 zł 

 

Zasadniczym celem programu było wzmocnienie 3 lokalnych organizacji grantowych 

w budowaniu trwałych relacji z sektorem biznesu.  

Pośrednim celem przedsięwzięcia było podniesienie w 3 społecznościach 

świadomości lokalnych przedsiębiorców w dziedzinie społecznej odpowiedzialności  

i społecznego zaangaŜowania biznesu oraz wykorzystanie wiedzy na temat 

przykładów lokalnych działań o charakterze CSR i CCI do inicjowania szerokiej 

współpracy sektora lokalnego biznesu z organizacjami non-profit.  

 

Podczas realizacji zadania wyłonione zostały, w drodze konkursu dla sieci LOG, 3 

organizacje które nadesłały najlepsze scenariusze regionalnych konferencji 
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poświęconych tematyce lokalnie zaangaŜowanego biznesu. Zwycięskie LOG zostały 

gospodarzami zaproponowanych przez siebie wydarzeń: 

- Fundacja Pokolenia (konferencja w Gdańsku 8 listopada 2007), 

- Stowarzyszenie W.A.R.K.A. - Wizja, Aktywność, Rozrywka, Kultura, Alternatywa 

(konferencja w Warce 20 listopada 2007), 

- Stowarzyszenie Centrum Animacji Społecznej HORYZONTY (konferencja  

w Tarnowie 30 listopada 2007). 

Wyboru dokonała komisja powołana przez Akademię. 

 

Konferencje regionalne zgromadziły łącznie 149 uczestników – przedstawicieli 

biznesu, organizacji pozarządowych, samorządu a takŜe mediów. 

 

Podsumowaniem programu było ogólnopolskie seminarium zorganizowane wspólnie 

z Business Centre Club w Warszawie 3 grudnia 2007. Wzięły w nim udział 82 osoby. 

Było ono okazją do promocji ksiąŜki „Odpowiedzialny biznes – perspektywa lokalna”  

- praktycznego przewodnika dla przedsiębiorców. Publikacja ta powstała na bazie 

prac nadesłanych przez LOG, opisujących dobre praktyki współpracy organizacji  

z firmami. Wykorzystują ją juŜ teraz Lokalne Organizacje Grantowe do nawiązywania 

nowych relacji z lokalnym biznesem – ksiąŜka została rozesłana do wszystkich 

przedstawicieli sieci. 

 

Cele programu zostały w pełni zrealizowane. Wszystkim organizacjom, które były 

gospodarzami lokalnych konferencji, udało się w znaczący sposób zwiększyć 

kontakty z przedstawicielami lokalnego biznesu i równocześnie wprowadzić do tych 

relacji nową jakość. Przedsiębiorcy duŜo chętniej kontaktują się z tymi organizacjami, 

powaŜniej je traktują, pojawiły się teŜ propozycje wspólnych działań z nowymi 

firmami i zacieśnienia juŜ istniejącej współpracy.  

 

Konferencje regionalne i seminarium w Warszawie stały się dla wielu 

przedsiębiorców, którzy do tej pory kierowali się intuicją wspierając organizacje, 

okazją do szerszego spojrzenia na zagadnienie lokalnego CSR i CCI. Omawiane 

podczas spotkań przykłady stały się inspiracją dla nowych działań. 
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Projekt FIO nr 183 

 

Nazwa Organizacji: Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 

Dane adresowe: ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa 

Telefon kontaktowy: 022 828 91 28, 507 846 044 

E-mail: biuro@fupp.org.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych powstała w 2002 r. i juŜ od pięciu lat 

podejmuje bardzo szeroki zakres działań na zwiększenia dostępu najbardziej 

potrzebujących do bezpłatnej pomocy prawnej. Fundacja realizuje ten cel wspierając 

i koordynując sieć 25 uniwersyteckich poradni prawnych w całej Polsce, w których 

studenci wydziałów prawa udzielają pod opieką profesorów bezpłatnych porad 

prawnych. Dotychczas Fundacji udało się pozyskać dla klinik środki o łącznej 

wartości około 200.000 USD i warto zaznaczyć, Ŝe projekty edukacyjne,  

w tym konferencje szkoleniowe i publikacje adresowane do klinik są rokrocznie 

realizowane ze środków FIO. Od początku swojego istnienia Fundacja 

Uniwersyteckich Poradni Prawnych jest aktywnie zaangaŜowana w promowanie idei 

pracy prawników pro publico bono. Fundację organizuje równieŜ konkurs Prawnik 

Pro Bono Roku. Od czerwca 2007 r. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych 

realizuje program Centrum Pro Bono. Więcej informacji na temat Fundacji 

Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz 24 uniwersyteckich poradni prawnych 

moŜna znaleźć na stronie internetowej www.fupp.org.pl. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Doskonalenie umiejętności udzielania porad prawnych 

świadczonych przez studentów uniwersyteckich poradni prawnych 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 3.1 

3. Termin realizacji projektu: 1 czerwiec 2007 – 31 grudzień 2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 183 / umowa 132 

5. Całościowy koszt projektu: 49.425,00 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 37.225,00 zł 
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Uniwersyteckie poradnie prawne funkcjonują juŜ w Polsce 10 lat i zostały wpisane  

w programy nauczania prawa na większości wydziałów prawa ale niestety nadal 

brakuje zajęć i podręczników przygotowujących studentów do tak waŜnej i trudnej 

społecznie misji jaką jest bezpłatne świadczenie porad prawnych najuboŜszym.  

 

Priorytetowym celem projektu realizowanego ze środków FIO było zatem 

doskonalenie umiejętności udzielania porad prawnych osobom potrzebującym przez 

studentów uniwersyteckich poradni prawnych. W ramach projektu zorganizowaliśmy 

ogólnopolską konferencję szkoleniową dla studentów i ich opiekunów naukowych 

oraz wydaliśmy podręcznik o interaktywnych metodach nauczania prawa. JednakŜe, 

aby podejmowane przez nas działania były jak najbardziej efektywne i odpowiadały 

na aktualne i najpilniejsze potrzeby uniwersyteckich poradni prawnych, konieczne 

było przeprowadzenie kolejnej edycji corocznego badania ankietowego, które 

dostarcza szczegółowych danych o działalności 25 studenckich poradni prawnych  

i wskazuje najwaŜniejsze problemy, z którymi spotykają się studenci i ich 

opiekunowie w ich codziennej pracy.  

 

Tegoroczna konferencja szkoleniowa była bardzo waŜnym wydarzeniem w procesie 

budowania silnego ruchu klinicznego w Polsce. Uzyskana podczas szkoleń wiedza 

posłuŜy zaś nie tylko uczestnikom konferencji, ale takŜe ich współpracownikom  

w poradniach. Podczas konferencji studenci i opiekunowie naukowi poradni z całej 

Polski mieli okazje poznać się wzajemnie, wymienić doświadczenia oraz wspólnie 

zastanowić się nad przyszłością ruchu klinicznego w Polsce. 

Natomiast, podręcznik metodologiczny adresowany przede wszystkim do opiekunów 

naukowych uniwersyteckich poradni prawnych powinien wpłynąć na to, Ŝe proces 

kształcenia studentów klinicznych wzbogaci się o nowe metody nauczania takie jak 

np. przeprowadzanie symulacji rozpraw sądowych (ang. moot courts oraz mock 

trials), co z kolei znacząco podniesie poziom merytoryczny opinii przygotowywanych 

klientom. Co jest najwaŜniejsze ostateczni beneficjenci - jakimi są klienci poradni 

uzyskają lepszą i bardziej fachową poradę. Dane uzyskane dzięki badaniu 

ankietowemu po ich odpowiednim przetworzeniu i zestawieniu w kategorie pozwoliły 

na uzyskanie danych porównawczych, w tym określenie trendów i kierunków,  

w jakich powinny ewoluować poradnie. Uzyskane w ten sposób dane porównawcze 

pokazały statystyczny profil klienta oraz odpowiedziały na pytanie, czy poradnie 
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właściwie dobierają zakres tematyczny prowadzonego poradnictwa i informacji 

prawnej. Dzięki przeprowadzonemu badaniu ankietowemu nasza Fundacja jest  

w stanie zweryfikować i porównać efektywność pracy róŜnych poradni. Tym samym 

poradnie będą miały szansę określić swoje zadania na nowo, a porównując się  

z najlepszymi podjąć działania w celu podniesienia standardów własnej pracy. 
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Projekt FIO nr 277 

 

Nazwa Organizacji: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko  

– Mazurska  

Dane adresowe: 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45  

Telefon kontaktowy: 089 527 78 50 

E-mail: warminskomazurska@zhp.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim stowarzyszeniem, działającym  

na rzecz wychowania dzieci i młodzieŜy. Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest 

wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju  

i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. ZHP Chorągiew Warmińsko  

– Mazurska jest jednym z 17 jednostek wojewódzkich Związku Harcerstwa 

Polskiego. Działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego od ponad 60 lat. 

Oprócz śródrocznej pracy wychowawczej realizowanej prowadzi liczne 

przedsięwzięcia programowe i kształceniowe, jest równieŜ organizatorem 

wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieŜy. W granicach Chorągwi 

Warmińsko - Mazurskiej działają 23 jednostki powiatowe i gminne tzw. hufce. 

Ogółem na terenie województwa stowarzyszenie skupia 5645 członków, zrzeszonych 

w 330 grupach dziecięcych i młodzieŜowych. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Z przeszłości w przyszłość 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 4.1 

3. Termin realizacji projektu: 4.06.2007 – 31.07.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 277 / umowa 44 

5. Całościowy koszt projektu: 84.826,40 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 30.000,00 zł 

 

Zadanie polegało na organizacji XXXVI Ogólnopolskiego Zlotu Grunwaldzkiego  

– imprezy o charakterze edukacyjno - historycznym. Ogólnopolski Zlot Grunwaldzki 

jest największą cykliczną, wychowawczo - historyczną imprezą młodzieŜową  

w Polsce. Organizowany jest z okazji rocznicy Bitwy Grunwaldzkiej i jest wynikiem 
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wieloletniej współpracy Ruchu Programowo – Metodycznego „Wspólnota DruŜyn 

Grunwaldzkich”, ZHP Chorągwi Warmińsko – Mazurskiej oraz Samorządu Gminy 

Grunwald. Zlot odbywał się na Polach Grunwaldzkich w terminie 10.07-15.07.2007r.  

Dzięki niekonwencjonalnej formie edukacyjnej - bezpośrednie spotkanie z historią, 

przedsięwzięcie to było niezwykle atrakcyjną metodą przybliŜania faktów 

historycznych, pielęgnowania tradycji i toŜsamości narodowej. 

Uczestnikami Zlotu były dzieci i młodzieŜ - członkowie jednostek harcerskich,  

którzy przez cały rok realizowali zadania, mające na celu poznanie historii i tradycji 

grunwaldzkich, kształtowanie postaw harcerskich i patriotycznych a takŜe 

popularyzacje idei braterstwa, otwartości, tolerancji i rycerskości. 

Liczba uczestników zadania: 960 osób. 

Głównym celem zadania było pielęgnowanie wśród młodzieŜy miłości do Ojczyzny, 

poczucia dumy narodowej oraz pamięci o losach i dorobku poprzednich pokoleń. 

Rezultatami realizacji zadania „Z przeszłości w przyszłość” są: 

- Świadome i aktywne uczestnictwo młodzieŜy w zachowaniu i pomnaŜaniu 

dziedzictwa kulturowego; 

- Podniesienie poziomu wiedzy dzieci i młodzieŜy w zakresie historii 

średniowiecznej Polski; 

- Przyswojenie przez dzieci i młodzieŜ wartości patriotycznych; 

- Wykształcenie umiejętności współpracy z innymi w tworzeniu wspólnych 

przedsięwzięć; 

- Zwiększenie identyfikacji młodych ludzi z własnym narodem; 

- Zwiększenie przywiązania do kraju. 

Dowodem trwałości zakładanych rezultatów jest fakt, iŜ uczestnicy Zlotu byli 

zarazem jego współorganizatorami. Ucząc się przez doświadczenie mieli okazję 

wykształcić w sobie takie cechy, jak: przedsiębiorczość, pracowitość  

i odpowiedzialność.  
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Projekt FIO nr 398 

 

Nazwa Organizacji: Fundacja na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach 

RECAL 

Dane adresowe: ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa 

Telefon kontaktowy: 022 538 91 74, 605 591 865 

E-mail: artur.lobocki@recal.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Fundacja RECAL została powołana przez producentów aluminiowych puszek  

i europejskich producentów aluminium w celu edukacji ekologicznej w zakresie 

odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach. Fundacja realizuje programy 

edukacyjne w całym kraju przy współpracy z róŜnymi partnerami lub wspierając 

lokalne inicjatywy. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 4.4 

3. Termin realizacji projektu: 01.06.2007 – 30.11.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 398 / umowa 89 

5. Całościowy koszt projektu: 229.084,93 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 81.000,00 zł 

 

Na „Wakacyjne kampanie edukacji recyklingowej” składa się 5 kampanii 

realizowanych w następujących regionach Polski: 

• Kampania "Czyste PlaŜe" – realizowana na terenie nadmorskich gmin 

województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. 

• Kampania "Czyste Góry" – realizowana na obszarze województw małopolskiego 

ze szczególnym uwzględnieniem Babiogórskiego i Gorczańskiego Parku 

Narodowego, Podhala, Beskidu śywieckiego i Sądeckiego.  

• Kampania "Czyste Bieszczady" – realizowana w Bieszczadach. 

• Kampania „Czyste Sudety” – realizowana w części Sudetów znajdujących się  

na terenie woj. dolnośląskiego. 
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• Kampania "Czyste Mazury" – realizowane na obszarze geograficznym Wielkich 

Jezior Mazurskich oraz na Pojezierzu Iławskim. 

W roku 2007 kampanie były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

oraz ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ponadto kampanie były 

wspierane przez 33 partnerów. Patronaty honorowe i medialne objęło 17 podmiotów. 

NajwaŜniejszym elementem Kampanii były warsztaty edukacyjne dotyczące 

recyklingu i racjonalnej gospodarki odpadami na przykładzie odzysku i recyklingu 

aluminiowych puszek po napojach. Podczas warsztatów realizowane były konkursy  

z wiedzy w zakresie recyklingu z nagrodami (koszulki, smycze, puszki-skarbonki, 

itp.). Uczestnicy mogli teŜ przygotować prace plastyczne lub krótkie prezentacje. 

Konkursy miały za zadanie zmobilizować uczestników do aktywnego udziału  

oraz zabawy. Zorganizowano 520 warsztatów, w których wzięło udział 22.317 dzieci  

i młodzieŜy. 

Zorganizowano 15 konferencji prasowych, w których wzięło udział 72 dziennikarzy. 

Efekty współpracy z mediami to minimum: 13 informacji w TV, 18 informacji w radio, 

37 informacji w prasie oraz 39 informacji na portalach internetowych. 

W trakcie trwania kampanii rozpowszechniane były materiały informacyjno-

promocyjne w postaci 5 róŜnych plakatów promujących recykling oraz cele kampanii 

(łączny nakład 9.000 szt.) oraz 5 róŜnych kartek pocztowych z adresami lokalnych 

punktów skupu (łączny nakład 45.000 szt.). 

Do współpracujących punktów skupu surowców wtórnych przekazano materiały 

kampanii, które następnie były udostępniane w tych punktach. Do materiałów tych 

naleŜały: worki do zbiórki puszek, magnesy do testowania puszek, plakaty i kartki 

pocztowe kampanii. 
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Projekt FIO nr 463 

 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Elblągu 

Dane adresowe: 82-300 Elbląg, ul. Bydgoska 22 

Telefon kontaktowy: 503 49 49 30 

E-mail: kontakt@rodzicielstwo.org.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Stowarzyszenie zajmuje się udzielaniem wszechstronnej pomocy rodzicom 

zastępczym poprzez prowadzenie grup wsparcia, szkoleń oraz udziela pomocy 

edukacyjno-terapeutycznej dzieciom z rodzin zastępczych. Prowadzi działania 

profilaktyczno-zapobiegawcze niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowisku 

rodzin zastępczych. Organizuje cykliczne konferencje pod hasłem „Rodzinna opieka 

zastępcza”. Od trzech lat prowadzi Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy. Posiada 

sześciu Instruktorów programu SPUR (Szkoleniowy Program Umacniania 

Rodziny).Program SPUR jest programem własnym stowarzyszenia. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu „Aktywizacja rozwoju dzieci w rodzinach zastępczych poprzez 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną” 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: działanie 1.2 

3. Termin realizacji projektu: 01.08.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 463 / umowa 143 

5. Całościowy koszt projektu: 22.613,06 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 20.000,00 zł 

 

W ramach projektu zdiagnozowano dzieci pod kątem ADHD i innych zaburzeń 

rozwoju. Przeprowadzono warsztaty dla rodziców zastępczych wychowujących dzieci 

ze zdiagnozowanym ADHD i z innymi zaburzeniami. Dla grupy dzieci młodszych  

i starszych odbyły się treningi kontroli złości, a takŜe trening komunikacji  

i asertywności. W zajęciach indywidualnych udzielono pomocy dzieciom poprzez 

korepetycje z matematyki i terapię pedagogiczną. Odbyły się teŜ trzy wycieczki 

szlakami turystycznymi Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. ZałoŜone cele 
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projektu zostały zrealizowane i stały się podstawą do stworzenia kolejnego projektu 

dotyczącego pomocy dzieciom w rodzinach zastępczych. 
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Projekt FIO nr 703 

 

Nazwa Organizacji: Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

Dane adresowe: 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 53/45 

Telefon kontaktowy: 017 717 3889 

E-mail: jarson_98@interia.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Celem Stowarzyszenia jest ochrona zdrowia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 

naleŜących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, pomoc ich 

rodzinom oraz dąŜenie do pełniejszej integracji w środowisku osób 

niepełnosprawnych i ze społecznością lokalną.  

Główne formy działania: 

- udostępnianie sprzed rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, 

- zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 

- organizacja staŜy dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, 

- doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne, prawno-socjalne, 

- zajęcia w pracowni komputerowej, 

- klub socjoterapeutyczny. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Integracja poprzez ECDL+ 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 1.3 

3. Termin realizacji projektu: 01.09.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 703 / umowa 231 

5. Całościowy koszt projektu: 60.647,23 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 54.600,00 zł 

 

Projekt adresowany był do 32 osób niepełnosprawnych zagroŜonych wykluczeniem 

społecznym z terenu powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego oraz 

przeworskiego.  

Głównymi działaniami były: 

- szkolenia informatyczne zakończonych uzyskaniem przez 14 osób 

Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.  
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- kurs szybkiego czytania i technik uczenia się dla 16. osób 

Uczestnictwo w projekcie było nieodpłatne. 

 

Rezultaty szkolenia ECDL: 

- uczestnicy szkoleń podnieśli swój poziom umiejętności wykorzystania 

mikrokomputerów w pracy zawodowej i Ŝyciu codziennym, 

- dzięki nabytym umiejętnościom, potwierdzonym Europejskim Certyfikatem 

Umiejętności Komputerowych, zwiększyły się moŜliwości znalezienia zatrudnienia 

w przypadku niepełnosprawnych wkraczających na rynek pracy, powracających 

do pracy po dłuŜszej przerwie czy poszukujących pracy, 

- powyŜsze czynniki wpłynęły na aktywizację niepełnosprawnych beneficjentów, 

- szkolenia przyczyniły się do integracji grupy uczestników. 

 

Rezultaty kursu szybkiego czytania i uczenia się 

- zwiększenie tempa czytania (czterokrotnie) przy 80% poziomem rozumienia 

czytanego tekstu – gwarantowane przez podwykonawcę pięciokrotne 

zwiększenie tempa czytania nie zostało osiągnięte ze względu na specyfikę 

grupy niepełnosprawnych beneficjentów, 

- nauczenie sztuki koncentracji, 

- opanowanie sztuki koncentracji, 

- poznanie technik sprawnego i efektywnego uczenia się, w tym metody: 

linearnego notowania - „mapy myśli”, „haki”, alfabet cyfrowy, słów zastępczych 

- rozwój wyobraźni, 

- nauczenie sztuki relaksu i pozbywania się stresu, 

- rozwój zakresu pamięci. 
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Projekt FIO nr 787 

 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie 61 

Dane adresowe: ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa 

Telefon kontaktowy: 022 621 10 30 

E-mail: 61@art61.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Celem działania Stowarzyszenia 61 jest budowanie przejrzystego systemu publicznie 

dostępnych informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne w Polsce 

poprzez prowadzenie portalu informacyjnego www.mamprawowiedziec.pl.  

Stowarzyszenie odwołuje się do normy konstytucyjnej (art. 61 Konstytucji RP) 

gwarantującej kaŜdemu obywatelowi prawo do wiedzy, w jaki sposób reprezentanci 

realizują powierzony przez wyborców mandat. 

Portal wpisuje się w idee nowoczesnego aktywizowania obywateli i wzmacniania ich 

świadomego uczestnictwa w mechanizmach demokracji. Jego celem jest 

zwiększanie wiedzy polskich wyborców o ich reprezentantach i ich prawach  

w relacjach państwo – obywatel oraz zachęcanie do większego udziału w Ŝyciu 

publicznym poprzez samodzielne weryfikowanie postaw, działań i obietnic 

wyborczych polityków. Oczekuje się, aby osoby kandydujące na funkcje publiczne 

zyskały świadomość odpowiedzialności za swoje działania, mając na względzie 

publiczny i wymagający przejrzystości charakter pełnionej przez nich słuŜby. 

Inspiracją są m.in. projekty: www.vote-smart.org oraz www.theyworkforyou.com. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Mam Prawo Wiedzieć – poglądy reprezentantów 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 3.7 

3. Termin realizacji projektu: 01.07.2007 – 24.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 787 / umowa 207  

5. Całościowy koszt projektu: koszt planowany, według zatwierdzonego budŜetu: 

140.480,00 zł, koszt ostateczny zgodny z zatwierdzonym sprawozdaniem: 

131.700,16 zł  



63 

6. Kwota dofinansowania z FIO: przyznano środki FIO w wysokości: 72.774,00 zł, 

ostateczna wykorzystana kwota z dotacji FIO: 56.482,98 zł 

 

Projekt ‘Mam Prawo Wiedzieć - poglądy reprezentantów’ był próbą odpowiedzi  

na pytania kim są i jakie poglądy reprezentują polscy parlamentarzyści. W ramach 

projektu, za pomocą Kwestionariusza Doświadczenia i Poglądów, przeprowadzono 

badanie wśród posłanek i posłów na Sejm VI kadencji. Zbierano informacje  

m. in. na temat ich poglądów w kluczowych kwestiach, doświadczenia zawodowego, 

powodów, dla których kandydowali do parlamentu, terminów dyŜurów poselskich. 

Zebrane dane zostały udostępnione w serwisie internetowym 

www.mamprawowiedziec.pl. W projekcie przez 4 pierwsze miesiące VI kadencji 

Sejmu wzięło udział ponad 20% parlamentarzystów, chętni posłowie mogą nadal 

wypełniać kwestionariusz.  

W ramach projektu zrealizowano równieŜ pre-projekt ‘Kandydaci 2007’, który był 

odpowiedzią na wcześniejsze wybory parlamentarne przeprowadzone  

w październiku 2007 r. Kandydatów do Sejmu zapraszano do wypełnienia 

internetowego kwestionariusza doświadczenia i poglądów, którego wyniki, w równej 

dla wszystkich opisywanych osób przestrzeni, publikowano w serwisie 

www.kandydaci2007.pl. Pre-projekt był realizowany w ciągu 6 wyborczych tygodni. 

Wzięło w nim udział ok. 3,3% kandydujących.  

Pełen raport z projektu znajduje się na stronie www.mamprawowiedziec.pl. 
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Projekt FIO nr 914 

 

Nazwa Organizacji: Policka Inicjatywa Społeczna IMPULS 

Dane adresowe: 72-010 Police, Grunwaldzka 15 

Telefon kontaktowy: 091 312 33 37, 0 661 036 725 

E-mail: impuls@police.pl, oneania@interia.pl  

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Stowarzyszenie realizuje zadania z zakresu: 

a) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód 

obywatelskich, a takŜe działań wspomagających rozwój demokracji.  

Realizując projekty współfinansowane ze środków Gminy Police, Powiatu Polickiego  

i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich np.: Biuro Porad, Akademia Konsumencka, Przeciw 

Korupcji.  

b) integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społecznościami.  

Realizując projekty współfinansowane ze środków Gminy Police, Powiatu Polickiego, 

Polsko - Niemieckiej Współpracy MłodzieŜy, Programu MłodzieŜ i Inicjatywy 

Wspólnotowej Funduszu Małych Projektów Interreg IIIA np. Zajezdnia, Polsko  

– Niemieckie Prezentacje Artystyczne ,,Mistrzowie Ulic 2007”.  

c)  promocji kultury, sportu i turystyki. 

Realizując projekty współfinansowane ze środków Gminy Police, Powiatu Polickiego, 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich np. Apetyt na sztukę, Jarmark Augustiański oraz warsztaty 

twórczej aktywności.  

d) działań wspomagających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo 

organizacje pozarządowe w celu realizacji ich statutowych celów. 

Realizując projekt współfinansowany ze środków Gminy Police i Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw 

Obywatelskich.  

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Policki Inkubator Organizacji Pozarządowych 



65 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 2.5 

3. Termin realizacji projektu: 01.06.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 914 / umowa 118 

5. Całościowy koszt projektu: 28.724,00 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 25.000,00 zł 

 

Celem projektu było wsparcie potencjału organizacji pozarządowych działających  

na terenie Gminy Police. W ramach uruchomionego Polickiego Inkubatora 

Organizacji Pozarządowych stowarzyszenia, fundacje i grupy nieformalne otrzymały: 

1. wsparcie techniczne: dostęp do pomieszczeń szkoleniowych i warsztatowych, 

sprzętu komputerowego i publikacji,  

2. wsparcie promocyjno – informacyjne: zaprojektowanie i uruchomienie własnych 

stron internetowych stowarzyszeń, wyprodukowanie i emisja filmu promującego 

polickie organizacje pozarządowe, przygotowanie i emisja reportaŜu promującego 

lokalne inicjatywy oraz przygotowanie kampanii społecznej pn. ,,Pomaganie 

wzmacnia”,  

3. wsparcie poradniczo – szkoleniowe: poradnictwo prawne, rachunkowo-podatkowe 

oraz zakresu pozyskiwania środków na działalność. Organizacje otrzymały takŜe 

dostęp do szkoleń z zakresu zarządzania organizacją pozarządową, podstaw 

fundraisingu i zarządzania finansami.  

 

W wyniku realizacji projektu nastąpiło: 

� usprawnienie funkcjonowania oraz pracy pracowników i wolontariuszy w polickich 

organizacjach pozarządowych,  

� zwiększenie wiedzy i umiejętności zarządzania finansami i projektami przez 

członków i zarządy stowarzyszeń i fundacji,  

� zwiększenie ilości projektów realizowanych z pozyskanych środków finansowych 

(a w szczególności ze środków Funduszu Małych Projektów Inicjatywy 

Wspólnotowej INTERREG III A),  

� zawarcie bliŜszych znajomości i stworzenie więzi pomiędzy organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Police.  
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W wyniku działań realizowanych w ramach projektu wśród mieszkańców Gminy 

Police nastąpiło przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat roli i zadań 

wypełnianych przez polickie organizacje pozarządowe. 

 

Trwałość osiągniętych rezultatów została zagwarantowana przez wprowadzenie  

na wniosek Polickiej Inicjatywy Społecznej ,,IMPULS” do Programu Współpracy 

Gminy Police z Organizacjami Pozarządowymi w 2007 roku nowego zadania 

,,prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie 

Organizacje w zakresie określonym w art. 4 pkt 1-23 ustawy. 
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Projekt FIO nr 959 

 

Nazwa Organizacji: Fundacja Wspólna Droga United Way Polska 

Dane adresowe: ul. Koszykowa 14/1, 00-564 Warszawa 

Telefon kontaktowy: 022 621 28 09 

E-mail: biuro@wspolnadroga.pl 

  

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Fundacja Wspólna Droga jest organizacją poŜytku publicznego i niezaleŜnym 

członkiem United Way – jednej z najstarszych organizacji charytatywnych na świecie. 

W Polsce działa od 1996 roku. Misją Fundacji jest inicjowanie i tworzenie w ruchu 

partnerskiej współpracy ludzi róŜnych środowisk na rzecz poprawy Ŝycia osób  

w trudnej sytuacji. 

Fundacja organizuje pomoc społeczną poprzez: 

- stałe dofinansowanie organizacji pozarządowych w prowadzeniu programów 

pomocy oraz zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych; 

- stałe powiększanie grona firm partnerskich i darczyńców;  

- angaŜowanie pracowników firm partnerskich w programy dobroczynne, takie jak 

składka pracownicza i wolontariat;  

- współpracę z firmami które przekazują dary bądź świadczą usługi pro bono  

na rzecz Fundacji i sieci jej organizacji partnerskich;  

- tworzenie partnerstw (organizacje, samorządy, biznes, świat nauki, media),  

które wspierają istniejący system pomocy dla dzieci, osób głuchoniewidomych, 

artystów niepełnosprawnych; 

- organizację kampanii społecznych i medialnych („Dzieci na ulicy – pokaŜmy  

im świat”; „Ale nuda”; „Dzieci to nie śmieci zabierzmy je z ulicy”; „Nikifory”). 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Kampania społeczna „DZIECI NA ULICY – POKAśMY IM ŚWIAT” 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 1.2 

3. Termin realizacji projektu: 01.06.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 959/ umowy 139 

5. Całościowy koszt projektu: 110.039,99 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 59.412,77 zł 
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Fundacja Wspólna Droga United Way Polska rozpoczęła w roku 2007 realizację 

kampanii społecznej i medialnej „Dzieci na ulicy – pokaŜmy im świat”, której celem 

było stworzenie systemu wsparcia dla dzieci, które swój czas spędzają głównie  

na ulicach i podwórkach.  

W pierwszym etapie opinia publiczna, za pośrednictwem mediów i strony 

internetowej została poinformowana o problemie społecznym. Dodatkowo wskazane 

zostały propozycje konkretnych rozwiązań problemu, czyli stworzenie lokalnych 

koalicji samorządu, biznesu i organizacji pozarządowych na rzecz dzieci, szkolenie 

pedagogów ulicy i realizacja projektów ulicznych. 

Do osiągnięć projektu moŜna zaliczyć: 

- przeprowadzenie 6-miesięcznych szkoleń z pedagogiki ulicy dla 29 pedagogów  

z ponad 20 organizacji, 

- pedagodzy następnie realizowali projekty uliczne dofinansowane w ramach 

konkursu grantowego - 14 projektów, 9 miast – oraz korzystali z superwizji. Dzięki 

projektom objęliśmy pomocą 150 dzieci ulicy a pośrednio równieŜ ich rodziny, 

- opracowanie narzędzia-kwestionariusza diagnozy sytuacji dziecka w mieście, 

słuŜącego do określenia potencjału dziecka, wskazania moŜliwości rozwoju  

i udziału w programie stypendialnym Fundacji, 

- zorganizowanie konferencji dla 100 osób, podczas której omówiono rezultaty 

projektu, w tym: mechanizmy tworzenia koalicji-partnerstw, najlepsze praktyki  

na rzecz dzieci ulicy, przedstawiono sytuację dzieci z Pragi Północ na tle innych 

dzielnic Warszawy. Konferencja umoŜliwiła spotkanie przedstawicieli róŜnych 

środowisk i wymianę doświadczeń, 

- stworzenie płaszczyzny wymiany informacji - strony internetowej www.alenuda.pl 

- dla dzieci, rodziców, biznesu, organizacji. Stronę odwiedziło ponad 30 tys. 

internautów, 

- wydanie publikacji „Partnerstwo dla dzieci – przykład współpracy 

międzysektorowej” w nakładzie 700 egz. Publikacja została przekazana 

dotychczasowym i potencjalnym partnerom kolejnych edycji projektu  

– organizacjom pozarządowym, władzom samorządowym, dziennikarzom. 
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Projekt FIO nr 1132 

 

Nazwa Organizacji: Polska Fundacja im. Roberta Schumana 

Dane adresowe: Al. Ujazdowskie 37/5 00-540 Warszawa  

Telefon kontaktowy: 022 621 21 61 

E-mail: r.dymek@schuman.org.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Polska Fundacja im. Roberta Schumana ma za zadanie promowanie integracji 

europejskiej i świadomego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zajmujemy się 

równieŜ działalnością edukacyjną mającą na celu uczynienie z Polaków świadomych 

obywateli oraz dzielenie polskimi doświadczeniami, w tym transformacyjnymi,  

z krajami Europy Wschodniej. Wśród podejmowanych przez nas działań znajdują się 

szkolenia, międzynarodowe zjazdy młodzieŜy, seminaria, wolontariat europejski, 

wymiany szkół. Jesteśmy organizatorami Polskich Spotkań Europejskich i Parady 

Schumana. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Aktywny obywatel – cykl warsztatów dla samorządów szkolnych 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 2.4 

3. Termin realizacji projektu: 1.07.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 1132 / 7 

5. Całościowy koszt projektu: 142.390,00 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 110.000,00 zł 

 

Celem projektu było rozbudzenie aktywności samorządów szkolnych poprzez 

jednoczesne oddziaływanie na uczniów i nauczycieli. Grupą docelową byli 

reprezentanci szkół z terenów wiejskich oraz miast poniŜej 100 tys. mieszkańców.  

W ramach projektu odbyło się 40-godz. szkolenie dla studentów-multiplikatorów, 

które pozwoliło im nabyć podstawy wiedzy na temat pracy trenerskiej. Studenci 

prowadzili następnie zajęcia na temat samorządności i aktywizacji młodzieŜy  

w wybranych szkołach uczestniczących w programie (16 szkół). Grupa 67 opiekunów 

samorządów uczniowskich – nauczycieli oraz 67 uczniów została przygotowana  

do wdraŜania projektów aktywizujących młodzieŜ w środowisku lokalnym poprzez 
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uczestniczenie w 3-dniowych szkoleniach. Konkurs na najciekawszą inicjatywę, 

będący równieŜ częścią projektu, pozwolił na zaprezentowanie dotychczasowej 

działalności samorządów z grupy docelowej. Uczestniczyło w nim 47 szkół.  
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Projekt FIO nr 1139 

 

Nazwa Organizacji: Fundacja Centrum Promocji Kobiet (FCPK) 

Dane adresowe: ul. Lwowska 17 lok.3, 00-660 Warszawa  

Telefon kontaktowy: 602 620 797 

E-mail: aj@promocjakobiet.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Misją Fundacji jest kształtowanie świadomości kobiet i męŜczyzn w oparciu o zasadę 

równości. Podstawowym celem Fundacji jest przygotowywanie i motywowanie kobiet 

do świadomego, pełnego i profesjonalnego uczestniczenia w Ŝyciu zawodowym, 

społecznym i politycznym na kaŜdym etapie Ŝycia. Drogą do osiągnięcia tego celu 

jest doradztwo w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego oraz działalność 

szkoleniowa i badawcza. FCPK realizuje programy dla kobiet zagroŜonych 

wykluczeniem i defaworyzowanych: samodzielnie wychowujących dzieci, w wieku 

45/50+ pragnących powrócić na rynek pracy, seniorek, bezrobotnej młodzieŜy.  

W programach uwzględniamy aspekty uczenia się przez całe Ŝycie, stosowania 

technologii teleinformatycznych, postaw prośrodowiskowych, postaw obywatelskich.  

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: „Komputer nie tylko dla wnuka”  

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 1.1 

3. Termin realizacji projektu: 01.08.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 1139 / umowa 165 

5. Całościowy koszt projektu: 85.200,00 zł,  

6. Kwota dofinansowania z FIO: 76.500,00 zł,  

 

Projekt był skierowany do grupy 90 osób 50+, pragnących nauczyć się korzystania  

z komputera i Internetu. W trzech cyklach szkoleniowych uczestniczki programu 

zapoznały się m.in. z: podstawą obsługi komputera, edytorem tekstów, 

wyszukiwarkami internetowymi, pocztą elektroniczną, komunikatorami. Warsztaty 

komputerowe stanowiły filar wszystkich zajęć, ale nie były jedynymi atrakcjami kursu. 

Uczestniczki wzięły udział w zajęciach psychologicznych pt. "Komunikacja 

międzypokoleniowa", stworzyły, przy pomocy trenera, prezentacje multimedialne  
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w Power Poincie. Prezentacje te Panie przedstawiły swoim rówieśnikom  

z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz młodzieŜy szkolnej promując ideę uczenia się 

przez całe Ŝycie oraz tego, Ŝe komputer jest nie tylko dla wnuka. W ramach projektu 

otwarta była bezpłatna kawiarenka internetowa „Dozwolone od lat 50-ciu”. Tu kaŜdy 

przy pomocy instruktora mógł zgłębić swą wiedzę komputerową i usprawnić obsługę 

Internetu. Wszystkie działania były dokumentowane za pomocą aparatu cyfrowego  

i kamery. Ta dokumentacja została wykorzystana w przygotowanych prezentacjach.  

Wszystkie działania przewidziane w ramach zadania zostały wykonane w terminie,  

a oczekiwane rezultaty bezpośrednie – w pełni osiągnięte.  

Bardzo pozytywnym efektem realizacji projektu jest fakt, Ŝe takŜe zakładane rezultaty 

długofalowe dały o sobie znać juŜ w bardzo bliskiej przyszłości, m.in. poprzez: 

- zaangaŜowanie wnuków beneficjentek projektu do wspólnej aktywności przy 

komputerze, rozpoczętej juŜ w trakcie trwania projektu, 

- entuzjastyczne uczestnictwo beneficjentek w kolejnych, adresowanych do kobiet  

z grupy wiekowej 50+ programach Fundacji Centrum Promocji Kobiet  

– np. w Programie Grundtvig: Live-long-learning (Uczenie się przez całe Ŝycie), 

- szeroki oddźwięk projektu w grupach rówieśniczych beneficjentek - napływ osób, 

chętnych do dalszego korzystania z kawiarenki internetowej „Dozwolone od lat  

50-ciu” takŜe po zakończeniu projektu, 

- zainteresowanie projektami zawierającymi zadania podobne do zrealizowanych  

z sukcesem w projekcie „Komputer nie tylko dla wnuka” - ze strony innych instytucji 

realizujących programy dla osób 50+ we współpracy z Fundacją CPK (np. Urząd 

Pracy). 
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Projekt FIO nr 1202 

 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie 

Dane adresowe: ul. Jezuicka 4/5, 20-250 Lublin 

Telefon kontaktowy: (081) 532 45 45 

E-mail: lublin@wolontariat.org.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Centrum Wolontariatu w Lublinie jest organizacją kompleksowo zajmującą się 

wolontariatem, realizuje wiele programów angaŜowania wolontariuszy na rzecz osób 

z grupy wykluczenia społecznego. Ma bogate doświadczenia w realizacji programów 

edukacyjnych, wychowawczych i szkoleniowych. W programach organizacji działa 

ponad 500 wolontariuszy. Centrum Wolontariatu jest regionalnym partnerem 

programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse”.  

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Wybieram wolontariat – rozwój Regionalnej Sieci MłodzieŜowych 

Klubów Wolontariusza 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 1.2 

3. Termin realizacji projektu: 01.06.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 1202 / umowa 62 

5. Całościowy koszt projektu: 81.720,00 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 73.420,00 zł 

 

Projekt słuŜył wsparciu młodzieŜowych klubów, wzmocnieniu ich potencjału  

i zasobów organizacyjnych, czemu słuŜyły szkolenia dla liderów, opiekunów i samych 

wolontariuszy. Szkolenia obejmowały zakres nabywania kompetencji społecznych, 

pracy metodą projektu, zarządzania grupą, roli lidera, wolontariatu, pierwszej 

pomocy, czy umiejętności wykorzystywania form artystycznych w pracy klubów.  

W ramach projektu odbyło się 25 szkoleń i warsztatów. Koordynator projektu udzielał 

konsultacji, wspierał i wizytował grupy młodzieŜowe. Zwieńczeniem zaangaŜowania 

pracy klubów była Gala Wolontariatu. Działania klubów i ich projekty zostały opisane 

w wydawanym newsletterze i na specjalnie przygotowanej w ramach projektu stronie 



74 

internetowej: www.wolontariat.lublin.pl. Model klubów i zasady pracy z młodymi 

wolontariuszami oraz powstała sieć zostały opisane w wydanym podręczniku 

metodycznym. Podjęte działania wzmocniły działającą w regionie sieć 

MłodzieŜowych Klubów Wolontariusza. 
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Projekt FIO nr 1373 

 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina” 

Dane adresowe: GiŜe 7, 19-411 Świętajno 

Telefon kontaktowy: 087 521 55 51 

E-mail: mazurskakraina1@wp.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Stowarzyszenie prowadzi działalność poŜytku publicznego, realizując projekty: 

aktywizujące społeczność lokalną; w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych 

młodzieŜy wiejskiej; w zakresie krajoznawstwa, upowszechniania turystyki  

oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieŜy; w zakresie promowania regionu, 

kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji oraz ochrony dziedzictwa kulturowego;  

w zakresie tworzenia miejsc kulturotwórczych (świetlice wiejskie, kluby, izby 

muzealne). 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Trzy muzea 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 4.2 

3. Termin realizacji projektu: 1.06.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO / Numer Umowy: FIO 1373 / umowa 237 

5. Całościowy koszt projektu: 37.082,12 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 30.000,00 zł 

 

Z trzech szkół podstawowych i gimnazjum (partnerów w projekcie) gminy Świętajno 

została wytypowana czterdziestoosobowa grupa młodzieŜy oraz grupa opiekunów.  

W Szkole Podstawowej w Mazurach w dniach od 17.08.2007 do 22.08.2007 został 

zorganizowany obóz letni dla uczestników projektu. W trakcie obozu młodzieŜ  

pod okiem opiekunów penetrowała teren gminy w celu pozyskania eksponatów  

i innych materiałów do izb muzealnych w trzech tematach: mleko, las i PGR. 

MłodzieŜ odbyła piesze wycieczki do miejscowości: GiŜe, Cichy i Wronki.  

W dniach 28.08.2007 – 30.08.2007 zorganizowano wycieczkę do gminy Dydnia, 

pow. brzozowski, woj. podkarpackie, której celem było obejrzenie i zapoznanie się  

z funkcjonującymi tam izbami muzealnymi w Jabłonce, Krzywym i Brzozowie, a takŜe 
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w Dubiecku – miejscu urodzenia Ignacego Krasickiego – patrona Szkoły 

Podstawowej w Świętajnie. MłodzieŜ zwiedziła równieŜ Sanok i odbyła wycieczkę  

do Bieszczadzkiego Parku Narodowego. 

W dniach 5.09.2007 – 17.09.2007 odbyły się w Szkole Podstawowej w Świętajnie  

4 spotkania-warsztaty, podczas których młodzieŜ przygotowywała program 

artystyczny promujący walory przyrodniczo – turystyczne gminy Świętajno  

i inicjatywę utworzenia izb muzealnych.  

W dniu 11.09.2007 koordynator projektu odbył wyjazd słuŜbowy do Zespołu Szkół  

w Ostrówku, pow. wołomiński, woj. mazowieckie celem nawiązania kontaktów  

ze szkołą miejską. W dniu 27.09.2007 została zorganizowana wycieczka do Zespołu 

Szkół w Ostrówku, gdzie uczestnicy projektu przedstawili swój program, zapraszając 

jednocześnie młodzieŜ ze szkoły w Ostrówku do wzięcia udziału w jesiennym rajdzie 

pieszym w październiku. Poza tym młodzieŜ zwiedziła Społeczne Muzeum Ziemi 

Tłuszczańskiej w Tłuszczu, Muzeum Nałkowskich w Wołominie oraz obejrzała 

musical „Metro” w Teatrze Buffo w Warszawie. 

W okresie od września do października mieszkańcy wsi GiŜe, Wronki i Cichy 

zaadaptowali pomieszczenia na izby muzealne, wykonując regały i półki. Zostały 

wykonane tablice informacyjne o izbach muzealnych, które umieszczono  

na budynkach. W dniach 1.10.2007 – 3.10.2007 odbyło się szkolenie w zakresie 

obsługi turystów i przekazywania im wiedzy ze znajomości tematyki mleczarstwa, 

leśnictwa oraz dziejów i funkcjonowania Państwowych Gospodarstw Rolnych. 

4.10.2007 odbył się wyjazd studyjny trasą rajdu pieszego. 

W dniach 26.10.2007 – 28.10.2007 odbył się I cykliczny trzydniowy rajd pieszy 

szlakiem „Trzech Muzeów”, którego uczestnikami była młodzieŜ realizująca projekt 

oraz zaproszona młodzieŜ z Zespołu Szkół w Ostrówku wraz z opiekunami. 

Wykonana została dokumentacja zdjęciowa i filmowa. 

W dniach 5.11.2007 – 10.12.2007 została opracowana prezentacja multimedialna, 

która będzie słuŜyła do promocji gminy Świętajno. Została ona zaprezentowana  

na spotkaniu ewaluacyjnym z udziałem osób zaangaŜowanych w projekcie w dniu 

28.12.2007. 
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Projekt FIO nr 1381 

 

Nazwa Organizacji: Powiślańska Fundacja Społeczna 

Dane adresowe: ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa 

Telefon kontaktowy:022 625 77 82, fax: 022 625 74 32 

E-mail: biuro@pfs.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Powiślańska Fundacja Społeczna jest organizacją poŜytku publicznego, której 

główną misją jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.  

Od 19 lat pracujemy na rzecz warszawskich środowisk marginalizowanych.  

W ramach prowadzonych projektów pomagamy dzieciom, młodzieŜy, rodzinom, 

wspieramy socjalnie, psychologicznie, aktywizujemy społecznie i zawodowo. 

Realizowane projekty wpisują się w prowadzone przez nas długoterminowe 

programy: profilaktyki uzaleŜnień i przestępczości, terapii uzaleŜnień  

oraz szkoleniowy.  

Współpracując od wielu lat z samorządem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, 

sądem i szkołami jesteśmy istotnym partnerem w rozwiązywaniu lokalnych 

problemów społecznych.  

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 1.2 

3. Termin realizacji projektu: 1.06.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 1381 / umowa 174 

5. Całościowy koszt projektu: 351.738,82 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 200.000,00 zł 

 

Projekt był realizowany na warszawskim Powiślu, miejscu wielu kontrastów 

społecznych, gdzie w sąsiedztwie eleganckich apartamentowców, istnieją stare 

enklawy biedy i patologii społecznej. Jego adresatami byli dzieci, młodzieŜ i rodziny 

ze środowisk marginalizowanych, dotkniętych uzaleŜnieniami, patologiami rodziny, 

bezrobociem, przestępczością. Odbiorcami byli takŜe wolontariusze Fundacji, 
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studenci kierunków społecznych, którzy mogą zasilić grono osób profesjonalnie 

zajmujących się osobami wykluczonymi. 

Głównym załoŜeniem programu było zapobieganie patologii wychowania dzieci  

i młodzieŜy oraz wynikającym z niej kryzysom szkolnym, uzaleŜnieniom, 

demoralizacji, przemocy, przestępczości i wykluczeniu.  

Cel ten był realizowany poprzez: 

- tworzenie w środowisku rówieśniczych grup korekcyjnych (Ośrodki Pracy 

Środowiskowej, Hostel), 

- wsparcie rodziny w jej funkcjach wychowawczych, pomocy w rozwiązywaniu 

problemów rodziny, integracji z otoczeniem (Poradnia Rodzinna), 

- szkolenie staŜystów (Szkolenie Zawodowe). 

 

W projekcie wzięło udział: 

65 dzieci uczęszczających do Ośrodków Pracy Środowiskowej, 

7 młodzieŜy mieszkającej w Hostelu, 

59 rodzin objętych bezpośrednią pomocą Poradni Rodzinnej, 

26 wolontariuszy. 

 

W Ośrodkach Pracy Środowiskowej oraz Hostelu prowadziliśmy zajęcia 

terapeutyczne, profilaktyczne, edukacyjne, rozwijające oraz treningi umiejętności.  

W ramach zajęć organizowane były m.in. zajęcia sportowe, komputerowe, wyjścia  

i wycieczki, korepetycje, obchody uroczystości, naukę gotowania. Zorganizowano  

4 obozy terapeutyczne oraz 3 jesienne biwaki integracyjne. 

W Poradni Rodzinnej prowadziliśmy wsparcie socjalne, konsultacje wychowawcze, 

poradnictwo psychologiczne, terapię indywidualną i rodzinną, interwencje kryzysowe. 

Organizowane były spotkania i wycieczki integrujące, aktywizujące i edukacyjne. 

Prowadzona była stała współpraca na rzecz odbiorów projektu z pracownikami 

socjalnymi, kuratorami sądowymi, nauczycielami, lekarzami. 

W ramach Szkolenia Zawodowego przeprowadziliśmy dla wolontariuszy 2 treningi 

psychologiczne rozwijające ich dyspozycje osobiste niezbędne w pracy z osobami 

marginalizowanymi i uzaleŜnionymi. Zorganizowaliśmy takŜe 2 spotkania 

szkoleniowe dla wolontariuszy i realizatorów projektu, które poświęciliśmy analizie 

sposobów pracy z odbiorcami projektu. 
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Efektami projektu wśród dzieci, młodzieŜy i dorosłych – odbiorców projektu, są: 

- poprawa funkcjonowania psychologicznego, 

- poprawa funkcjonowania społecznego, wychowawczego i emocjonalnego  

w rodzinach, 

- zmniejszenie poczucia braku szans i bycia gorszym od rówieśników i otoczenia, 

- nauczenie się konstruktywnych sposobów rozwiązywania własnych problemów, 

- wyrównywanie szans w zakresie dostępu do wiedzy, kultury, rekreacji, rozrywki, 

edukacji. 

 

Efekty wśród wolontariuszy to: 

- zwiększenie samoświadomości, 

- uadekwatnienie funkcjonowania w sytuacji udzielania pomocy, 

- wzrost potencjału merytorycznego realizatorów projektu. 
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Projekt FIO nr 1576 

 

Nazwa Organizacji: Caritas Archidiecezji Łódzkiej 

Dane adresowe: ul. Gdańska 111, 90-507 Łódź 

Telefon kontaktowy: 042 639 95 81 

E-mail: caritas@toya.net.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Caritas Archidiecezji Łódzkiej jest instytucją charytatywną Kościoła Katolickiego. 

Misja Caritas brzmi: „Pomagamy kaŜdemu potrzebującemu. Robimy to mądrze,  

z szacunkiem i miłością miłosierną. Zmieniamy siebie i świat.” Caritas jest 

organizacją pozarządową od 18 lat działającą na rzecz osób potrzebujących.  

Zgodnie z misją i statutem Caritas Archidiecezji Łódzkiej prowadzi następujące 

działania: 

• opiekuje się dziećmi i młodzieŜą z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, zagroŜonych 

lub dotkniętych wykluczeniem społecznym (prowadzi 3 Świetlice Środowiskowe, 

Punkt Wsparcia dla młodzieŜy „Przystanek 13”), 

• aktywizuje społecznie i zawodowo osoby bezrobotne i niepełnosprawne (prowadzi 

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla osób bezrobotnych  

i niepełnosprawnych oraz Zakład Aktywności Zawodowej),  

• pomaga osobom starszym, samotnym i niezaradnym Ŝyciowo (prowadzi dwa 

Domy Dziennego Pobytu), 

• opiekuje się osobami w terminalnym stadium choroby (prowadzi Zespół Domowej 

Opieki Hospicyjnej), 

• udziela pomocy doraźnej osobom najbardziej potrzebującym (prowadzi Punkt 

Pomocy Charytatywnej, gdzie wydaje paczki Ŝywnościowe, odzieŜ, środki 

czystości, meble; prowadzi Kuchnię Społeczną, dzięki której codziennie około 250 

osób zjada ciepły posiłek), 

• aktywizuje społecznie (prowadzi Biuro Wolontariatu, koordynuje Szkolne Koła 

Caritas i Parafialne Zespoły Charytatywne), 
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• prowadzi akcje charytatywne na rzecz najbardziej potrzebujących (np. „Serce  

na Gwiazdkę”, „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieci”, „Piórnik”, „Torba Miłosierdzia”, 

„Wielkanocne Dzieło Caritas”, „JałmuŜna Wielkopostna”), 

• doradza i konsultuje (prowadzi Punkt Konsultacyjny, w którym specjaliści  

z róŜnych dziedzin udzielają bezpłatnie porad: prawnych, socjalnych, 

psychologicznych, pedagogicznych, kuratora sądowego). 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Aktywizacja zawodowa i społeczna jako element przeciwdziałania 

bezrobociu strukturalnemu. 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 2.2 

3. Termin realizacji projektu: 1.07.07 – 31.12.07 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 1576 / umowa 168 

5. Całościowy koszt projektu: 91.500 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 82.250 zł 

 

Celem zadania było. stworzenie szans osobom dotkniętym problemem alkoholowym, 

bezrobotnych, marginalizowanym i zagroŜonym wykluczeniem społecznym  

na wyjście z izolacji i integrację zawodową i społeczną. 

Beneficjentami projektu były osoby bezrobotne, najczęściej długotrwale bezrobotne, 

dotknięte lub zagroŜone wykluczeniem społecznym, ubogie, często korzystające  

z pomocy społecznej. W projekcie wzięło udział 225 osób. 

Został zorganizowany stały punktu doradztwa zawodowego. Był to pierwszy etap 

kontaktu z beneficjentami, którzy przystępują do programu. KaŜdy z uczestników był 

objęty opieką specjalistów i na podstawie analizy jego potrzeb oraz potencjału 

otrzymywał ofertę form pomocy, z których mógł skorzystać pod warunkiem 

utrzymywania współpracy z zadaniem. Utrzymywanie stałego kontaktu pomiędzy 

doradcą i uczestnikiem programu z jednaj strony wymagało od beneficjentów 

aktywności z drugiej zaś, wspomagało motywację do działania i pozwalało  

na monitorowanie postępów uczestnika w ramach zaproponowanej mu ścieŜki 

rozwoju.  

 

W ramach zadania beneficjenci mogli skorzystać ze szkoleń mających na celu 

zwiększenie ich potencjału psychicznego i merytorycznego, a przez to wzrost szans 
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na poprawę sytuacji Ŝyciowej np. poprzez zatrudnienie, samozatrudnienie, bądź 

określenie planu zdobywania dalszych kwalifikacji poprzez wolontariat, staŜ lub 

praktyki. Zakres szkoleń obejmował zarówno szkolenia „miękkie” dotyczące 

umiejętności społecznych, aktywności na rynku pracy, rozwoju motywacji,  

jak i „twarde”. 

W ramach realizacji zadania udało się przeprowadzić: 

• szkolenia aktywizująco-motywujące, 

• kursy obsługi komputera,  

• szkolenie „Skuteczne zarządzanie współczesnym biurem z obsługą urządzeń 

biurowych”, 

• szkolenie „Skuteczny sprzedawca. Profesjonalna obsługa klienta”,  

• szkolenie kierowców wózków jezdniowych,  

• szkolenie obsługi kasy fiskalnej. 

 

Po wstępnych rozmowach z beneficjentami i rozpoznaniu ich problemów i sytuacji 

Ŝyciowej, byli oni kierowani do specjalistów na indywidualne konsultacje. Rodzaj 

porady uzaleŜniony był od sytuacji Ŝyciowej podopiecznego, najczęściej były to 

porady psychologiczne, prawne oraz kuratora sądowego. 

 

W ramach projektu realizowano pośrednictwo pracy. Opieka nad uczestnikiem 

programu nie ograniczała się do przedstawienia oferty pracy, ale obejmowała teŜ  

np. kontakt z pracodawcą. Dzięki temu mogliśmy stwierdzić, czy beneficjent podjął 

pracę lub z jakich powodów nie został zatrudniony. Pozwalało to określić  

m. in. niedobory w umiejętnościach uczestnika (i skierować go na odpowiednie 

szkolenie), poziom zadowolenia pracodawcy, a takŜe pomagało w konstruowaniu 

kierunków postępowania w odniesieniu do kolejnych uczestników.  

Ze względu na specyfikę grupy docelowej zadania i cele jakie załoŜyliśmy 

beneficjenci wspomagani byli następującymi działaniami: 

• moŜliwość korzystania z Internetu, 

• moŜliwość załoŜenia poczty mailowej, 

• moŜliwość samodzielnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych, 

wydrukowania i zachowania ich na dyskietce, 

• moŜliwość korzystania z bieŜącej prasy w celu monitorowania ofert pracy, 
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• moŜliwość korzystania z telefonu, 

• moŜliwość korzystania z ksero, 

• moŜliwość korzystania z fachowej literatury, 

• moŜliwość korzystania z prysznica, 

• moŜliwość uprania odzieŜy. 

 

Efektem kompleksowych działań projektowych jest znalezienie pracy przez  

32 uczestników, 7 beneficjentów podjęło pracę wolontarystyczną, co stanowi 

niewątpliwy sukces projektu. 
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Projekt FIO nr 1621 

 

Nazwa Organizacji: Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych 

Dane adresowe Adres biura: ul. Damrota 4/ pok.35-36, 45-064 Opole 

Telefon kontaktowy: 077 441 50 25  

E-mail: biur@ocwip.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych jest niezaleŜną organizacją 

pozarządową, działającą na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu 

o zasady dialogu, demokracji i pomocniczości. Aktywność Centrum kierowana jest  

do organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw nieformalnych 

działających na rzecz zaspokajania potrzeb lokalnych. Inicjuje, animuje, wspiera 

zmiany społeczne. 

Celem Centrum jest wspieranie organizacji pozarządowych poprzez usługi takie jak: 

- gromadzenie, aktualizacja i upowszechnianie informacji niezbędnych  

do prawidłowego funkcjonowania organizacji pozarządowych, 

- prowadzenia usług doradczych z zakresu zarządzania organizacją, pisania 

projektów i problemów występujących w codziennym funkcjonowaniu 

organizacji, 

- prowadzenie szkoleń, 

- współpraca z administracją publiczną poprzez inicjowanie procesów tworzenia 

lokalnego prawa regulującego zasady współpracy organów administracji  

z organizacjami pozarządowymi i inicjatywami obywatelskimi. 

Centrum działa by III sektor w regionie stał się wspólną inicjatywą obywatelską, 

pełniącą rolę pełnoprawnego partnera dla administracji publicznej, podejmując 

wspólne działania dla dobra naszego regionu, włączając się w proces integracji. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Profesjonalny sektor 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 2.5 

3. Termin realizacji projektu:1.07.07 – 30.12.07 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 1621 / umowa 136  
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5. Całościowy koszt projektu: 89.175,96 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 78.850,00 zł 

 

Głównym celem projektu było podjęcie działań nakierowanych na zwiększenie 

potencjału organizacji pozarządowych z terenu województwa opolskiego, a takŜe 

wsparcie liderów tych organizacji poprzez zapewnienie im stałego profesjonalnego 

wsparcia merytorycznego (porady) oraz dostępu do udziału w szkoleniach.  

W ramach projektu oferowano organizacjom bezpłatne usługi: 

 

Poradnictwo 

Doradzano z zakresu: prawa, księgowości, budowania strategii rozwoju organizacji, 

współpracy z mediami, itp. 

 

Szkolenia 

Zorganizowano cykl szkoleń trzydniowych „Aktywny Lider” oraz szkolenia 

jednodniowe, słuŜące przygotowaniu profesjonalnych specjalistów trzeciego sektora. 

 

Biblioteka 

Udostępniono księgozbiór „biblioteki dla organizacji pozarządowych”. 

 

Animacje partnerstw 

Pomagano w tworzeniu partnerstw lokalnych i międzysektorowych 

 

„Forum Inicjatyw Pozarządowych” 

Zorganizowano wspólną konferencję organizacji pozarządowych i samorządów 

lokalnych Forum Inicjatyw Pozarządowych FIP, w trakcie której zaproszeni eksperci 

przedstawili obecną sytuację organizacji pozarządowych w kraju, szanse  

i zagroŜenia stojące przed III sektorem oraz najlepsze praktyki dotyczące działań 

NGO’sów w Polsce. 

 

Internetowe forum dla liderów organizacji 

W ramach istniejącego forum jego uczestnicy mogli się wzajemnie informować  

o podejmowanych działaniach, realizowanych projektach oraz dzielić się własnymi 

doświadczeniami. Forum zostało stworzone o tzw. grupy.ngo.pl. 
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Wskaźniki: 

1) liczba przeprowadzonych szkoleń jednodniowych – 10 

2) liczba szkoleń przeprowadzonych w ramach szkoły „Aktywny Lider” – 4 

szkolenia 3 dniowe 

3) łączna liczba godzin szkoleniowych łącznie – 160 godziny szkoleniowe 

4) łączna liczba uczestników szkoleń (w tym szkoły „Aktywny Lider”) – 170 osób 

5) liczba uczestników szkoły „Aktywny Lider” – 20 

6) liczba wydanych materiałów szkoleniowych – 230 (150 szkolenia jednodniowe, 

80 w ramach szkoły – 4 szklenia x 20 osób) 

7) liczba godzin porad – 1200 godzin 

8) liczba udzielonych porad – 165 

9) zawiązanie 2 partnerstw 2 sektorowych 

10) zostało utworzone forum internetowe dla liderów organizacji pozarządowych 

11) stworzona została ogólnodostępna biblioteczka dla organizacji pozarządowych 

 

 

 



87 

 

Projekt FIO nr 1701 

 

Nazwa Organizacji: Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych RES-GEST 

Dane adresowe:35-002 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 3 

Telefon kontaktowy: 017 852 92 33 

E-mail: res-gest@wp.pl  

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Podstawowym celem Klubu jest propagowanie i rozwijanie sportu wśród inwalidów 

słuchu oraz prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących 

i innych osób z wadą słuchu do Ŝycia społecznego 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: „Sport Niesłyszących” 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 4.6 

3. Termin realizacji projektu:01.06.2007 – 31.12.2007. 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 1701 / umowa 250 

5. Całościowy koszt projektu: 115.421,16 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 84.825,00 zł 

 

Podstawowym celem projektu było tworzenie warunków do aktywnego Ŝycia osób 

niesłyszących i ich rodzin. 

Cele szczegółowe: 

• zwiększenie aktywności osób niesłyszących z zakresie kultury fizycznej i sportu, 

• zwiększenie aktywności osób starszych, 

• likwidacja barier w dostępie do informacji i w komunikowaniu się. 

 

Odbiorcami projektu były osoby niepełnosprawne – głuche, posługujące się językiem 

migowym oraz członkowie ich rodzin. Szczególną grupą odbiorców stanowili 

seniorzy, których aktywizowaliśmy w warunkach integracyjnych.  

Działania: 

1. Uczestnictwo osób niesłyszących w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych. 
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W ramach działania zostały zorganizowane zajęcia następujących sekcji sportowych: 

tenis stołowy, bilard, szachy, warcaby, koszykówka, piłka noŜna, siłownia, pływanie 

itp.  

Aktywizacja uczestników polegała na przygotowaniu jak najbardziej atrakcyjnych 

zajęć (dopasowanych do moŜliwości psychofizycznych uczestników), a wzmacniana 

była nagrodami, upominkami i innymi atrakcjami. Ponadto, zostali zaangaŜowani 

liderzy środowiska osób niesłyszących do promowania idei aktywności fizycznej. 

 

2. Uczestnictwo osób niesłyszących w imprezach sportowo – rekreacyjnych.  

W ramach działania były organizowane zawody sportowo – rekreacyjne w róŜnych 

dyscyplinach sportowych, w zaleŜności od zainteresowań niesłyszących. Ponadto, 

niesłyszącym została stworzona moŜliwość uczestnictwa w zawodach i imprezach 

organizowanych przez inne kluby sportowe na terenie województwa i kraju.  

Wybór uczestników odbywał się poprzez wspólne spotkania z niesłyszącymi, 

indywidualne rozmowy, wywieszenie informacji w siedzibie Klubu oraz umieszczenie 

informacji na stronie www.resgest.pl. Kadra projektu wspólnie z liderami środowiska 

osób niesłyszących przygotowała plan imprez w czasie trwania projektu. W ramach 

działania zostały zorganizowane imprezy sportowe w róŜnych dyscyplinach 

sportowych, tak Ŝeby jak największej liczbie osób umoŜliwić aktywność fizyczną. 

Zostały zorganizowane m.in: Spartakiada Sportowa z okazji Międzynarodowego Dnia 

Głuchego, Integracyjny Turniej Sportowy itd.  

 

3. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turnusie sportowo – rehabilitacyjnym 

oraz obozie sportowym. 

Przedmiotem działania było promowanie zdrowego wypoczynku łączącego 

aktywność fizyczną z rehabilitacją medyczną w formie stacjonarnej w ramach 

grupowego wyjazdu.  

Uczestnikami działania były osoby, które otrzymały skierowanie lekarskie na wyjazd 

grupowy. Oferta została skierowana zarówno do młodzieŜy niesłyszącej, jak i osób 

dorosłych oraz seniorów z terenu województwa podkarpackiego. Program pobytu 

został tak dopasowany, aby jak najbardziej promować zdrowe formy spędzania 

czasu i aktywności fizycznej. Turnus sportowo – rehabilitacyjny odbył się w Krynicy 

Morskiej i trwał 14 dni.  
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Z kolei obóz sportowy został zorganizowany dla zawodników Klubu uprawiających 

czynny sport w Bystrem w miesiącu listopadzie.  

Liczba uczestników zajęć w sekcjach - 20/tygodniowo (łącznie 80 osób). 

Liczba uczestników w imprezach sportowo – rekreacyjnych - średnio 20 

osób/impreza (łącznie 160 osób). 

Liczba uczestników osób niepełnosprawnych w turnusie sportowo – rehabilitacyjnym 

- 45 osób. 

Liczba uczestników w obozie sportowym - 20 osób. 
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Projekt FIO nr 1729 

 

Nazwa Organizacji: Jarosławskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych 

Dane adresowe: 37-500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 53/45 

Telefon kontaktowy: 017 717 38 89 

E-mail: jarson_98@interia.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Celem Stowarzyszenia jest ochrona zdrowia i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, 

naleŜących do grup dyskryminowanych i wykluczonych społecznie, pomoc ich 

rodzinom oraz dąŜenie do pełniejszej integracji w środowisku osób 

niepełnosprawnych i ze społecznością lokalną.  

Główne formy działania: 

- udostępnianie sprzed rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych, 

- zatrudnianie osób niepełnosprawnych, 

- organizacja staŜy dla osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, 

- doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne, prawno-socjalne, 

- zajęcia w pracowni komputerowej, 

- klub socjoterapeutyczny. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Poradnictwo niepełnosprawnym 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 3.1 

3. Termin realizacji projektu: 01.07.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 1729 / umowa 85 

5. Całościowy koszt projektu: 63.432,01 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 57.000,00 zł 

 

Projektem objęte zostały 122. osoby niepełnosprawne zagroŜone wykluczeniem 

społecznym z terenu powiatów jarosławskiego, lubaczowskiego oraz 

przeworskiego.  

Głównym jego działaniem było nieodpłatne poradnictwo obywatelskie prawne, 

prawno-socjalnego oraz psychologiczne – stacjonarne w Punkcie Informacyjno-
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Doradczym i wyjazdowe (w miejscach zamieszkania niektórych uczestników),  

z wykorzystaniem sieci internetowej (e-poradnictwo), telefoniczne.  

 

Osiągnięte rezultaty: 

- zwiększenie u większości uczestników świadomości uprawnień, które im 

przysługują; 

- zobiektywizowanie sytuacji uczestników; 

- zwiększenie samodzielności uczestników w rozwiązywaniu własnych problemów 

- zwiększenie wśród uczestników znajomości źródeł adekwatnej pomocy; 

- na tym etapie brak informacji zwrotnych dotyczących podjęcia przez uczestników 

ryzyka zaistnienia na otwartym rynku pracy lub dalszej edukacji. 
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Projekt FIO nr 1878 

 

Nazwa Organizacji: Europejskie Centrum Edukacji Społecznej 

Dane adresowe: Pl. Wolności 2, 91-415 Łódź 

Telefon kontaktowy: 042 632 22 50 lub 630 54 10 

E-mail: eces@eces.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Misją Europejskiego Centrum Edukacji Społecznej jest upowszechnianie i wdraŜanie 

standardów europejskich z róŜnych dziedzin wiedzy i umiejętności zawodowych 

poprzez profesjonalną działalność szkoleniową i doradczą. W zakresie prowadzenia 

działalności szkoleniowej Fundacja ECES realizowała projekty szkoleniowe 

finansowane ze środków krajowych jak i europejskich, w tym m.in.: 

1) cykl szkoleniowy dla pracowników organizacji pozarządowych z zakresu rozwoju 

instytucjonalnego NGO - finansowany w ramach ZPORR Działanie 2.1,  

2) cykl szkoleniowy z zakresu przedsiębiorczości w NGO – finansowany z Funduszu 

Inicjatyw Obywatelskich, 

3) szkolenia dla kadry pedagogicznej przedszkoli publicznych i prywatnych w Łodzi  

– projekt finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego, 

4) szkolenia z zakresu nowych metod pracy socjalnej – cykl CAL w pomocy 

społecznej – szkolenia kadry pomocy społecznej – działanie finansowane w ramach 

ROEFS SPO RZL Pomoc Techniczna, 

5) szkolenia z zakresu EFS w ramach projektu „ROSzEFS w podregionie 

piotrkowskim” - finansowane z SPO RZL Pomoc Techniczna.  

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Projekt Bank Drugiej Ręki w województwie łódzkim  

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 2.5 

3. Termin realizacji projektu: 01.06.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 1878 / umowa 83 

5. Całościowy koszt projektu: 66.645,98 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 59.123,98 zł 
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Projekt Bank Drugiej Ręki w województwie łódzkim był ofertą skierowaną  

dla organizacji pozarządowych polegającą na wcześniejszym pozyskiwaniu darów 

rzeczowych, a następnie ich dystrybucji na rzecz wspierania celów statutowych tych 

organizacji. Zdiagnozowano potrzeby organizacji pozarządowych w zakresie darów 

rzeczowych, a następnie wystąpiono z ofertą do firm działających na terenie 

województwa łódzkiego w celu stałej współpracy polegającej na przekazywaniu 

wymienianego przez nich sprzętu i innych darów rzeczowych.  

Przeprowadzono akcję informacyjną (spotkania indywidualne, ogłoszenia, mailing 

wydanie informatora -1500szt.). To wszystko miało na celu dotarcie do jak 

najszerszej liczby zarówno darczyńców jak i odbiorców darów rzeczowych, z duŜym 

naciskiem na małe organizacje rozsiane w województwie łódzkim.  

Zorganizowano równieŜ szkolenia dla przedstawicieli organizacji z zakresu 

pozyskiwania darów rzeczowych. Przeprowadzono szkolenia dla 4 grup lokalnych  

(z Kutna Łodzi, Skierniewic i Piotrkowa Trybunalskiego) kaŜda grupa przeszła  

2 szkolenia, po 8 godzin kaŜde, z zakresu „Prawne aspekty przekazywania darów 

rzeczowych” oraz „Skuteczne pozyskiwanie partnerów biznesowych. Jak pozyskać 

firmę by podjęła z nami współpracę?” 

Podczas trwania projektu zostały przeprowadzone 87 spotkania z przedsiębiorcami. 
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Projekt FIO nr 1951 

 

Nazwa Organizacji: Caritas Diecezji Bydgoskiej  

Dane adresowe: ul. Cienista 2; 85-819 Bydgoszcz  

Telefon kontaktowy: (052) 371 67 21; (052) 321 00 90 

E-mail: caritas@caritas.bydgoszcz.pl; projekty@caritas.bydgoszcz.pl  

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Caritas Diecezji Bydgoskiej została powołana do istnienia dekretem biskupa Jana 

Tyrawy z dnia 25.03.2004 roku. Zadania diecezjalnej centrali Caritas to: świadczenie 

bieŜącej pomocy potrzebującym; zakładanie i prowadzenie placówek pomocy; 

organizowanie struktur Caritas (ogniw niŜszych szczebli w postaci okręgów, kół,  

a przede wszystkim Caritas parafialnych); formacja i edukacja pracowników  

i wolontariuszy; organizowanie zbiórek i kwest na cele działalności charytatywnej. 

Istnieje kilka zasadniczych typów sytuacji, w których Caritas Diecezji Bydgoskiej 

stara się zaoferować wsparcie. Są to: kryzys środowiska rodzinnego; choroba, 

podeszły wiek, niepełnosprawność; bezdomność i brak poŜywienia; bezrobocie; 

klęski Ŝywiołowe, wojny. Pomoc w wymienionych wyŜej dziedzinach udzielana jest 

przez ogniwa Caritas (centrala diecezjalna, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła 

Caritas) oraz wyspecjalizowane placówki Caritas.  

Caritas Diecezji Bydgoskiej pozyskuje środki poprzez cykliczne akcje charytatywne 

(np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, JałmuŜna Wielkopostna, Kromka Chleba), 

inne zbiórki, a takŜe projekty dotacyjne i działalność gospodarczą Centrum Handlowo 

Usługowego Caritas. „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”: W okresie Adwentu 

Caritas, w głównej mierze za pośrednictwem parafii, rozprowadza świece wigilijne. 

Zapalane na wigilijnych stołach mają przypominać o dzieciach zaniedbanych, 

ubogich, pozostawionych samym sobie, którym w szczególny czas Wigilii i Świąt 

BoŜego Narodzenia brakuje rodzinnego ciepła. Fundusze zebrane przy 

rozprowadzaniu świec Caritas – tak na szczeblu diecezji, jak i parafii – wykorzystuje 

się w ciągu roku na pomoc dla dzieci (organizowanie wakacji i zimowisk, doŜywianie, 

specjalne imprezy rozrywkowe itp.) „JałmuŜna Wielkopostna”: Caritas kwestuje  

na rzecz potrzebujących takŜe w okresie Wielkiego Postu, często na konkretny cel, 

np. na potrzeby podkreślone w aktualnym wielkopostnym orędziu papieskim. Po za 
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pozyskiwaniem środków bardzo waŜne jest docieranie do świadomości społecznej  

z problemami ludzi spychanych na margines społeczeństwa. W ramach JałmuŜny 

Wielkopostnej w wielu diecezjach (takŜe w naszej diecezji) rozprowadza się 

specjalne skarbonki, do których ofiarodawcy – najczęściej dzieci – zbierają swe datki, 

odmawiając sobie np. słodyczy czy rozrywki. „Kromka chleba”: Celem kampanii jest 

uwraŜliwienie społeczeństwa na los ludzi bezdomnych i najuboŜszych, 

uświadomienie, Ŝe wzrastające ubóstwo nie jest tylko problemem lokalnym,  

ale dotyczy nas wszystkich. 

Caritas Diecezji Bydgoskiej organizuje równieŜ lokalne – diecezjalne, parafialne  

– zbiórki na niezwiązane z nadzwyczajnymi okolicznościami cele pomocy 

potrzebującym. Zbiera się pieniądze i uŜyteczne rzeczy (artykuły spoŜywcze, 

przybory szkolne itp.) W naszej diecezji tradycją juŜ stała się akcja „Z uśmiechem  

do szkoły”. Często zbiórka połączona jest z rozprowadzaniem określonych 

przedmiotów (zniczy, chlebków wielkanocnych i in.).  

W sytuacjach wymagających szczególnej mobilizacji – ze względu na nagłość  

i zasięg problemu (katastrofy, klęski Ŝywiołowe, wojny) – Caritas podejmuje wielkie 

akcje pomocy dla poszkodowanych. Ogłasza się diecezjalne lub ogólnopolskie 

zbiórki w kościołach, otwierane są specjalne konta, do akcji nagłaśniającej włączają 

się media.  

Placówki Caritas Diecezji Bydgoskiej:Centrum Pomocy Bezdomnym „Betlejem”, 

- Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza”, 

- Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza, 

- Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy, 

- Hospicja, 

- Centrum Handlowo Usługowe Caritas, w ramach którego działa „Pierogarnia 

pod Aniołami”. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: „Niepełnosprawny teŜ potrzebuje skrzydeł” 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 1.3 

3. Termin realizacji projektu: 01.07.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 1951 / umowa 57 

5. Całościowy koszt projektu: 122.240,00 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 110.000,00 zł 
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Celem projektu „Niepełnosprawny teŜ potrzebuje skrzydeł” było inicjowanie 

aktywizacji społeczno – zawodowej, jak równieŜ aktywności własnej uczestników, 

pomoc w znalezieniu pracy lub staŜu, w publikacji ofert pracy w Internetowym 

Serwisie Pracy oraz lokalnej prasie, a przede wszystkim doradztwo dla rodziców  

i opiekunów w zakresie istoty zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Uczestnikami 

projektu były osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym  

i umiarkowanym od 18 roku Ŝycia. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez 

psychologa, pedagoga społecznego i doradcę zawodowego odbywały się w grupach 

10 – osobowych w systemie dziennym i całodobowym. Jedne z warsztatów zostały 

zorganizowane jako turnus integracyjny w Zakopanem. Wzięło w nim udział  

10 uczestników.  

Program zajęć obejmował następujący zakres tematyczny: 

- Autoprezentacja i moja rzeczywistość;  

- DąŜenia i cele Ŝyciowe osób niepełnosprawnych;  

- Indywidualne oceny poziomu Ŝycia i oczekiwane zmiany;  

- Integracja niepełnosprawnych z pełnosprawnymi na płaszczyźnie 

zatrudnienia;  

- Komunikacja werbalna i niewerbalna;  

- Koncepcja jakości Ŝycia i marginalizacji osób niepełnosprawnych;  

- Lęk a samoocena osoby niepełnosprawnej;  

- Moje umiejętności uniwersalne i zawodowe;  

- Nauka sporządzania dokumentów aplikacyjnych;  

- Poczucie zagroŜenia biedą;  

- Pojęcie stresu i techniki radzenia sobie ze stresem;  

- Rehabilitacja społeczna i zawodowa i jej funkcjonowanie w Ŝyciu osoby 

niepełnosprawnej;  

- Respektowanie praw i wartości w celu stworzenia warunków  

do wszechstronnego rozwoju;  

- Rozbudzanie świadomości społecznej i kształtowanie pozytywnej postawy.  
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Projekt FIO nr 2102 

 

Nazwa Organizacji: Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Dane adresowe: ul. W. Stysia 16a, 53-526 Wrocław 

Telefon kontaktowy: 071 338 07 93 lub 722 110 601 

E-mail: Kazik.szepiela@silesius.org.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa to centrum edukacyjno- szkoleniowe działające 

we Wrocławiu od 1993 roku. Za cel stawiamy sobie wspieranie młodzieŜy  

we wszechstronnym rozwoju oraz promowanie postaw pro obywatelskich w skali 

regionu jak i całej Europy. W naszej pracy posługujemy się metodyką edukacji 

pozaformalnej, która najczęściej przybiera formę wymian międzynarodowych, 

wyjazdów wolontaryjnych, warsztatów i szkoleń. W 2003 roku za naszą działalność 

otrzymaliśmy nagrodę Główną „Pro Publico Bono” za najlepszą inicjatywę 

obywatelską o zasięgu regionalnym. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Nowoczesny Fundraising i zarządzanie zasobami finansowymi  

– cykl szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 2.5 

3. Termin realizacji projektu: 01.06.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 2102 / umowa 115 

5. Całościowy koszt projektu: 39.700,00 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 33.400,00 zł 

 

Zrealizowany w partnerstwie z Fundacją Innowacyjnych Przedsięwzięć Społecznych 

projekt, miał charakter pilotaŜowy. W jego ramach przeprowadzono cykl 3 szkoleń 

oraz cyklu superwizji w wybranych organizacji pozarządowych z terenu czterech 

województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i opolskiego.  

 

Szkolenia były odpowiedzią na powaŜne trudności organizacji pozarządowych  

w pozyskiwaniu środków na swoją działalność. Wiele z organizacji całymi latami 
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balansuje na granicy wypłacalności, co prowadzi do braku stabilności, a w efekcie 

powoduje małe zainteresowaniem pracą w III sektorze. W ocenie Beneficjenta 

trudności organizacji wynikają z braku wiedzy na temat moŜliwych źródeł 

finansowania, braku umiejętności a takŜe słabego systemu zarządzania finansami. 

Organizując szkolenie zaplanowano tą wiedzę uzupełnić. 

 

Warsztaty skupiły się na trzech aspektach fundraisingu: pozyskiwaniu środków  

od grantodawców instytucjonalnych, pozyskiwaniu środków ze we współpracy  

z biznesem, księgowości i zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych. 

 

Szkolenia spotkały się z duŜym zainteresowaniem beneficjentów, a takŜe 

pozytywnymi ocenami w ankietach ewaluacyjnych. Projekt ma charakter cykliczny  

i szkolenia z zakresu fundraisingu odbywają się co roku.  
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Projekt FIO nr 2119 

 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach  

i Kolizjach Drogowych „Pomocne Dłonie” 

Dane adresowe: 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 16 

Telefon kontaktowy: 0 600 168 664, 048 383 53 53 

E-mail: ewasold@wp.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność statutową od grudnia 2003 roku  

na terenie całej Polski. Pomaga poszkodowanym i ich rodzinom w wypadkach 

drogowych udzielając pomocy prawnej, medycznej i ekonomicznej. Działa według 

przyjętych procedur postępowania, które jasno określają czego mogą oczekiwać nasi 

klienci. Od 2006 r. Stowarzyszenie wygrało i zrealizowało 7 projektów. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Informator: Procedury następujące po wypadku śmiertelnym  

na drodze w Polsce. 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 3.1 

3. Termin realizacji projektu: 01.08.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 2119 / umowa 116 

5. Całościowy koszt projektu: 15.482,00 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 12.000,00 zł. 

 

Przez trzy lata działalności Stowarzyszenia zbierano doświadczenia w zakresie 

potrzeb klientów. Dzięki Policji w ręce Stowarzyszenia trafił informator wydany  

na uŜytek poszkodowanych w Anglii i Walii. W ramach projektu implementowano  

na warunki polskie informator będący „przewodnikiem” dla rodzin, którym zginęła  

na drodze bliska osoba. MoŜna w nim znaleźć informacje dotyczące: oddania 

organów do przeszczepów, sekcji zwłok, postępowania przygotowawczego policji  

i prokuratury, procesu karnego, procesu cywilnego. Język informatora jest prosty 

(unikano Ŝargonu prawniczego), druk wyraźny, niektóre kwestie są przypominane 

wraz ze zmianą sytuacji poszkodowanych. Wszystko po to, aby informacje były 
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czytelne dla osób będących w ogromnym stresie. Biuletyn zawiera równieŜ wykaz 

alfabetyczny miast i znajdujących się w nich organizacji pozarządowych 

pomagających poszkodowanym w wypadkach drogowych. Informator (2000 szt.) 

trafił do szpitali na oddziały intensywnej terapii (ułatwienie rozmowy lekarzy  

z rodzinami o oddaniu narządów do przeszczepów), do jednostek policji, pogotowia 

ratunkowego (wręczanie informatora podczas przekazania informacji o śmierci 

najbliŜszych), do ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych. 

Ponadto rozsyłano wszystkim zainteresowanym wersję elektroniczną informatora. 
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Projekt FIO nr 2340 

 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości 

Dzieci i MłodzieŜy "Wzrastanie" 

Dane adresowe: 37-700 Przemyśl, ul. Kościuszki 5 

Telefon kontaktowy: (016) 675 15 14 

E-mail: wzrastanie@free.ngo.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Organizacja powstała 1.03.2001 r. Praktycznie zajmuje się prowadzeniem świetlic 

profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieŜy w Przemyślu i Radymnie 

(Podkarpacie). W ramach działalności powyŜszych placówek podejmuje róŜnorodne 

inicjatywy dla samych wychowanków i wspólnie z nimi na rzecz środowiska 

lokalnego. W poszczególnych latach podnoszony był standard warunków socjalnych 

oraz wprowadzane róŜnorodne metody pracy edukacyjno – wychowawczej. Rodzaj 

ich uzaleŜniony jest od bieŜących środków finansowych. Systematycznie 

organizowana jest akcja letnia w postaci półkolonii, festyny, koncerty noworoczne  

dla społeczności miasta Radymno i Przemyśla. Zarząd zajmuje się zdobywaniem 

środków na w/w zadania, koordynacją pracy wychowawczej, oddziaływaniami 

psychologiczno, edukacyjnymi w placówkach, co podejmuje w pełni bez 

wynagrodzenia. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

1. Tytuł projektu: Bez kompleksów w szkole – aktywni i twórczy w środowisku  

/ w świetlicy w Radymnie  

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 2.1 

3. Termin realizacji projektu: 01.06.2007 – 31.12.2007 

4. Numer FIO/ Numer Umowy: FIO 2340 / umowa 188 

5. Całościowy koszt projektu: 36.070,00 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 25.000, zł 

 

Projekt realizowany był w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Radymnie 

prowadzonej przez Stowarzyszenie. Zadanie zgodnie załoŜeniami polegało  
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na przeprowadzeniu w ramach działań świetlicy profilaktyczno-wychowawczej  

w Radymnie dodatkowych zajęć: z nauczania zintegrowanego, przedmiotów ścisłych, 

języka angielskiego, muzycznych, teatralnych. Dzieci i młodzieŜ uczestniczyli takŜe w 

formach rekreacyjno – sportowych: wycieczkach, rajdach, wyjeŜdŜali na krytą 

pływalnię. Zajęcia z j. angielskiego były zintegrowane z oddziaływaniami muzyczno  

– teatralnymi dlatego teŜ moŜliwe było przygotowanie scenariuszy teatrzyków, nauka 

kolęd w j. angielskim. Efektem powyŜszej pracy był udział młodzieŜy w przeglądzie 

teatrzyków obcojęzycznych oraz wystawienie koncertu noworocznego w salach 

widowiskowych dla społeczności w Radymnie i Przemyślu. 

Udział w/w wymienionych formach uatrakcyjnił czas wolny, stworzył okazję  

do nabycia nowej wiedzy i umiejętności, ale teŜ zrównowaŜył i skompensował fakt 

wychowywania się w środowiskach o utrudnionym dostępie do dodatkowych zajęć 

pozalekcyjnych.  
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Projekt FIO nr 2696 

 

Nazwa Organizacji: Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza 

Dane adresowe: ul. Leśna 37, 41-706 Ruda Śląska 

Telefon kontaktowy: 032 24 24 037, 0 608 695 682 

E-mail: nereusz@wp.pl 

 

Krótka charakterystyka działalno ści Organizacji: 

Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza jest organizacją poŜytku publicznego, a jego 

działanie opiera się na niesieniu pomocy najuboŜszym i najbardziej potrzebującym 

dzieciom, młodzieŜy i ich rodzinom z terenu miasta Ruda Śląska.  

Podstawowe zadania Stowarzyszenia: 

- podejmowanie działań zmierzających do ochrony dzieci i młodzieŜy przed 

niekorzystnymi warunkami rozwoju psychicznego, fizycznego, moralno-etycznego  

i społecznego, 

- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i zapobieganie zaburzeniom  

w zachowaniu dzieci i młodzieŜy, 

- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieŜy, 

- stwarzanie moŜliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego  

i społecznego dzieciom i młodzieŜy, 

- organizowanie aktywnych form pracy z dziećmi i młodzieŜą, 

- wdraŜanie do aktywności w Ŝycie religijne, społeczne i kulturalne. 

 

Formy działania: 

- 2 biura Poradnictwa Obywatelskiego - miejsce udzielania bezpłatnych porad 

prawniczych i obywatelskich; 

- 2 świetlice socjoterapeutyczne - placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieŜy 

w wieku od 6 do 16 lat, znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej (problem 

uzaleŜnienia, przemocy, bezradności opiekuńczo – wychowawczej, ubóstwa, 

niepełnosprawności w rodzinie, itp.). Obecnie pomocą objętych jest 110 dzieci; 

- 3 kluby młodzieŜowe – prowadzenie działań o charakterze profilaktycznym wśród 

młodzieŜy (obecnie ok. 90 osób); 
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- 3 grupy profilaktyczno-rozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym (obecnie  

30 dzieci); 

- treningi gospodarstwa domowego – pomoc dla rodzin wykluczonych społecznie. 

 

Opis projektu zrealizowanego w ramach FIO 2007: 

 

1. Tytuł projektu: Promocja krajoznawstwa z elementami surviwalu w ramach letniego 

wypoczynku wśród dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych 

2. Działanie, w ramach którego realizowany był projekt: 4.2 

3. Termin realizacji projektu: 25.06.2007 – 28.07.2007 

4. Numer FIO / Numer Umowy: FIO 2696 / umowa 27 

5. Całościowy koszt projektu: 229.427,00 zł 

6. Kwota dofinansowania z FIO: 100.000,00 zł 

 

Celem zadania było promowanie krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieŜy z rodzin 

dysfunkcyjnych w ramach letniego wypoczynku. Cel ten został osiągnięty poprzez 

realizację programów wdraŜanych podczas 2 turnusów kolonii dla dzieci młodszych, 

3 turnusów półkolonii i 2 turnusów obozów dla młodzieŜy.  

Dzięki zorganizowanym przez Stowarzyszenie formom wypoczynku wyrównano 

szanse dzieci i młodzieŜy z rodzin dysfunkcyjnych w dostępie do turystyki i rekreacji. 

W letnich formach wypoczynku wzięło udział 337 osób. 

W czasie organizacji powyŜszych form wypoczynku wypromowano turystykę  

i krajoznawstwo jako alternatywną formę spędzania czasu wolnego, rozpropagowano 

ideę zdrowego stylu Ŝycia wolnego od nałogów, rozbudzono w benificjentach 

potrzebę poznawania świata i wyjścia poza patologiczne środowisko rodziny, 

rozwijano ich zainteresowania oraz dostarczono im pozytywnych wzorców spędzania 

czasu wolnego. 

Zorganizowany przez Stowarzyszenie wypoczynek umoŜliwił takŜe benificjentom 

zredukowanie nagromadzonych napięć poprzez obcowanie z przyrodą i Ŝywiołami, 

dostarczył im doświadczeń sprzyjających poznaniu własnego potencjału i zmierzenia 

się z własnymi ograniczeniami, pozwolił na zdobycie nowych kompetencji  

i umiejętności oraz doświadczeń niezbędnych do konstruktywnego funkcjonowania  

w codziennym Ŝyciu. Uczestnicy wyjazdowych form wypoczynku zostali zapoznani  

z atrakcyjnymi pod względem przyrodniczo – kulturowym obszarami Polski: Kaszub, 
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Bieszczad, Jury Krakowsko – Częstochowskiej, Beskidu Śląskiego oraz Borów 

Tucholskich. 

W czasie trwania obozów, młodzieŜ zapoznała się z podstawami kartografii  

i topografii oraz zasadami poruszania się po szlakach górskich, korzystania z mapy  

i kompasu. Ponadto beneficjenci zapoznani zostali z zasadami turystyki wodnej 

(spływ kajakowy rzeką Brdą, pływanie kajakiem po Solinie i Zatoce Puckiej) oraz 

wspinaczki skałkowej (obóz trampingowy – zajęcia na Jurze Krakowsko  

– Częstochowskiej). MłodzieŜ uczestnicząca w obozach została równieŜ wyposaŜona 

w umiejętność przetrwania w trudnych warunkach bytowania (elementy surviwalu  

– rozbijanie obozowisk, przygotowywanie posiłków, gry terenowe na orientację, itp.). 

Realizacja powyŜszego projektu pozwoliła na rozbudzenie aspiracji Ŝyciowych dzieci 

i młodzieŜy poprzez ukazanie im dostępności róŜnych form spędzania czasu wolnego 

oraz zwiększenie ich kompetencji w zakresie samodzielnego radzenia sobie  

w trudnych warunkach. ZaangaŜowanie młodzieŜy w organizację wypoczynku 

(współtworzenie programu, powierzanie czynności organizacyjnych związanych  

z realizacją wybranych elementów programu) kształtowało w nich poczucie 

sprawstwa i odpowiedzialności za podejmowane działania.  

Benificjenci zapewnioną mieli fachową opiekę, pomoc psychologiczno  

– pedagogiczną oraz moŜliwość rozwoju swoich zainteresowań, co wyraźnie 

wpłynęło na poprawę ich psychofizycznego funkcjonowania.  

Zdobyte przez dzieci i młodzieŜ nowe umiejętności i kompetencje są rozwijane  

i utrwalane w codziennej pracy terapeutyczno – wychowawczej w placówkach 

prowadzonych przez Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza. 
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