


DOTOWANE PROJEKTY

„Ze sztuką za pan brat”, projekt dotowany przez Fundację



Przyznano 86 dotacji na łączną kwotę 1.885.470 zł

I. EDUKACJA
(68 dotacji na łączną kwotę 1.421.597 zł) 

INNOWACJE W EDUKACJI – 22 dotacje na łączną kwotę 368.060 zł 

1. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym 
Ruchowo – 31.804 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Przy-
gotowanie osób niepełnosprawnych do zdobycia Europejskiego Certyfi -
katu Umiejętności Komputerowych ECDL – European Komputer Driving 
Licence (edukacja zdalna i szkolenia stacjonarne w ramach punktu 
konsultacyjno - szkoleniowego)

 Celem projektu jest przygotowanie uczestników szkoleń do zdobycia certyfi katu 
ECDL.

 Adresatami projektu jest 120 osób niepełnosprawnych (ruchowo, ze schorze-
niami sprzężonymi oraz innymi dysfunkcjami), szczególnie z niepełnosprawnoś-
cią w stopniu znacznym i umiarkowanym

 Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów programowych.

 Efektem projektu ma być zdobycie przez uczestników 20 certyfi katów (aby 
go zdobyć należy w ciągu 3 lat zdać 7 egzaminów).

 Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi Handlowy.

2. Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Pedagogicznej w Krakowie 
– 16.340 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Program szkoleń 
metodą e – learning’u „Szkolenia”

 Celem projektu jest zwiększenie szans młodych ludzi na znalezienie zatrud-
nienia, poprzez podniesienie ich kwalifi kacji, stworzenie Indywidualnego Planu 
Działania dla części uczestników oraz opracowanie i wydanie poradnika w wersji 
CD.

 Projekt adresowany jest do absolwentów szkół średnich , studentów oraz bez-
robotnych zamieszkujących na terenach województw: małopolskiego, podkar-
packiego  oraz części śląskiego ( w projekcie wzięło udział 688 osób).

 Dotacja objęła koszty opracowania szkolenia metodą e – learningu oraz adap-
tacji strony internetowej do celów projektu, a także druk materiałów promocyj-
nych i informacyjnych, tj. plakaty, ulotki, reklama w prasie i płyty CD.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest zatrudnienie lub samozatrudnienie 
ponad połowy jego uczestników oraz wydanie poradnika CD, który jest uzupeł-
nieniem treści szkoleń.

 Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

3. Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego – 38.920 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: Program edukacyjny „Przywróćmy pamięć”

 Celem projektu jest budowanie poczucia tożsamości młodzieży oraz wzmacnia-
niu jej postaw obywatelskich poprzez innowacyjne łączenie elementów edukacji 
o Holocauście i wielokulturowości. Budowanie tożsamości dotyczy szczególnie 
kształtowanie postaw patriotycznych i odkrywania związku z „małą ojczyzną”.

 Projekt adresowany jest do uczniów i nauczycieli z 83 szkół ponadpodsta-
wowych z terenów, na których znajdują się zabytki dziedzictwa żydowskiego 
(2 490 osób). Pośrednimi odbiorcami projektu jest ok. 25 000 tysięcy osób, które 
zostały włączone do programu przez uczniów w ich środowiskach lokalnych.

 Dotacja została przeznaczona na przeszkolenie nauczycieli z zakresu prowa-
dzenia pracy metodą projektu o specyfi ce wielokulturowej oraz wykorzystują-
cych metodę oral history.
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22 dotacje

368.060 zł



 Efektem realizacji programu jest wiele pożytecznych działań przeprowadzo-
nych przez uczniów na rzecz zachowania zabytków oraz miejsc historycznych, 
powstanie strony internetowej prezentującej dokonania, a także poszerzenie 
kompetencji nauczycieli do edukacji w zakresie problematyki wielokulturowości 
w historii.

 Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

4. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia – 4.130 zł z przeznaczeniem na dofi -
nansowanie projektu: Poznać zrozumieć zaakceptować

 Celem projektu jest podniesienie wiedzy na temat kultur sąsiedzkich: żydow-
skiej, ukraińskiej i białoruskiej, wśród polskiej młodzieży z Bielska Podlaskiego.

 Projekt adresowany jest do uczniów 334, z których 29 wzięło udział 
w wycieczce a pozostali w spotkaniach z osobami zaproszonymi.

 Dotacja została przeznaczona na honoraria dla ekspertów i prowadzących oraz 
na materiały biurowe niezbędne do organizacji przedsięwzięcia.

 Efektem realizacji projektu jest zdobycie przez młodzież nowego doświadczenia 
związanego z tolerancją, dzięki temu zaszczepienie jej w środowisku lokalnym.

 Projekt rekomendowany przez bielski oddział Citi Handlowy.
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5. Szkoła Podstawowa im. Ks dr. Stanisława Sychowskiego w Skrze-
szewie Żukowskim – 5.880 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
projektu: W krainie kolorowych dźwięków  - wyrównywanie szans dzieci 
ze szkoły Podstawowej w Skrzeszewie Żukowskim w dostępie do kul-
tury muzycznej poprzez wyposażenie pracowni muzycznej do realizacji 
innowacyjnego programu szkolnego i działalności pozalekcyjnej.

 Cel projektu to wprowadzenie innowacyjnego programu nauczania muzyki, 
wyrównanie szans dzieci ze wsi Żukowo w dostępie do kultury muzycznej.

 Projekt adresowany jest do 158 uczniów ze wszystkich klas.

 Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją 
warsztatów oraz na zakup instrumentów.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie rozwoju pasji i zaintereso-
wań uczniów oraz uzupełnienie ich edukacji kulturalnej.

 Projekt rekomendowany przez gdański oddział Citi Handlowy.

6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Malborku im. T. Koś-
ciuszki – 5.125 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Wioska 
kościuszkowska z kącikiem rekreacji  - poprzez poznanie dziedzictwa 
kulturowego do ponadczasowych wartości i tradycji regionu.

 Celem projektu jest zmiana postaw nieletnich przebywających w MOW 
oraz umożliwienie im zbudowania pozytywnego systemu wartości poprzez 
wskazanie im nawiązań do tradycji i kultury.

 Projekt adresowany jest do wszystkich, 96 wychowanków ośrodka.

 Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zakupem 
materiałów.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest praca z wychowankami ukazująca sku-
teczność aktywnego, integrującego modelu terapii.

 Projekt rekomendowany przez gdański oddział Citi Handlowy.

7. Stowarzyszenie Wspólne Dzieła – 7.730 zł z przeznaczeniem na dofi nanso-
wanie projektu: Młodzi programiści na start!

 Celem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat programowania 
komputerów wśród uzdolnionej młodzieży.

 Projekt adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych (30 uczestników warsztatów).

 Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z zakupem 
materiałów, wydrukiem zbioru ćwiczeń, informacjami w prasie, wynagrodze-
niem nauczyciela programisty.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój uzdolnionych uczniów 
w dziedzinie oprogramowania oraz zdobycie przez nich wiedzy i umiejętności 
umożliwiających kontynuację nauki programowania.

 Projekt rekomendowany przez gorzowski oddział Citi Handlowy.
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8. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Orląt Lwowskich w Tarnowie (z klasami 
integracyjnymi) – 5.000 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: 
Projekt innowacji pedagogicznej „Mój przyjaciel – pies”

 Celem projektu jest przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym i do radzenia sobie z własnymi ogranicze-
niami.

 Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły nr 9 w Tarnowie 
(566 uczniów).

 Dotacja została przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia terapeuty oraz 
pomoce dydaktyczne.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest nauka prawidłowego współdziała-
nia uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, zaktywizowanie uczniów 
niepełnosprawnych w kontaktach społecznych z rówieśnikami.

 Projekt rekomendowany przez krakowski oddział Citi Handlowy.

9. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach – 
14.740 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Raz – dwa – trzy... 
Liczysz Ty! Zabawy ekonomiczne dla najmłodszych czytelników.

 Cel projektu to rozbudzenie zainteresowania liczeniem jako przydatną umiejęt-
nością w codziennym życiu.

 Projekt adresowany jest do 420 najmłodszych czytelników biblioteki w wielu 
6 – 10 lat.

 Dotacja została przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia terapeuty oraz 
pomoce dydaktyczne.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest zdobycie przez dzieci nowych doświad-
czeń, zainteresowanie ich metodami aktywnej nauki oraz zaprzyjaźnienie 
z biblioteką. 

 Projekt rekomendowany przez krakowski oddział Citi Handlowy.

10. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – 10.500 zł z przeznacze-
niem na dofi nansowanie projektu: Edukacja przyrodnicza dzieci i młodzieży 
w Małopolskim Przełomie Wisły

 Cel projektu to wzrost poziomu wiedzy ekologiczno – przyrodniczej wśród mło-
dzieży szkolnej na temat rzeki Wisły, jej walorów krajobrazowych oraz zagrożeń 
ekologicznych.

 Projekt adresowany jest do młodzieży szkolnej oraz nauczycieli z terenów 
gmin leżących nad Wisłą (ok. 3,5 tysiąca uczestników warsztatów).

 Dotacja została przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia prowadzących oraz 
druk materiałów dydaktycznych.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest zaangażowanie młodzieży w działalność 
na rzecz zachowania walorów rzeki.

 Projekt rekomendowany przez lubelski oddział Citi Handlowy.

11. Jaskółka. Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
II Oddział w Woli Rakowej – 23.760 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
projektu: Nauka jest zabawą

 Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania w środowisku szkolnym grup 
dzieci, u których zaobserwowano specyfi czne trudności w nauce bądź zdiagno-
zowano dysleksję.

 Projekt adresowany jest do 70 uczniów szkół podstawowych w wojewódz-
twach łódzkim i kujawsko pomorskim.

Dotowane projekty 
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 Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia dla trenerów oraz koordyna-
tora projektu.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu własnej wartości 
u dzieci oraz poprawa ich umiejętności uczenia się i pracy w grupie. Pierw-
sze doświadczenia związane z tym projektem są początkiem do kontynuowania 
pracy nad dysleksją w przyszłości.

 Projekt rekomendowany przez łódzki oddział Citi Handlowy.

12. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – 
89.351 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Wyposażenie sal 
audiowizualnych w system projekcji wielkoobrazowej

 Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez wymianę najnow-
szych osiągnięć między uczelniami zagranicznymi.

 Projekt adresowany jest do ok. 7000 studentów uczelni  oraz ok. 700 nauczy-
cieli akademickich i 300 profesorów.

 Dotacja przeznaczona została na zakup projektora multimedialnego, ekranu 
wielkoformatowego oraz komputerów.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wykorzystanie najnowocześniejszej 
technologii w procesie dydaktycznym.

 Projekt rekomendowany przez poznański oddział Citi Handlowy.

13. Gimnazjum w Zbąszyniu – 11.180 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
projektu: Otwarta kurtyna – projekt grupy językowo – teatralnej ACE 
„All Clear to English”

 Celem projektu jest doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej 
uczniów, ułatwiającej mu porozumienie się w języku angielskim.

 Projekt adresowany jest do 70 uczniów szkół anglojęzycznych.

 Dotacja przeznaczona została na materiały niezbędne do realizacji projektu, 
zakup mikrofonów oraz wynagrodzenie opiekunów

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest ugruntowanie własnych możliwości 
twórczych i językowych poprzez prezentację efektów swojej pracy przed profe-
sjonalistami w dziedzinie teatru anglojęzycznego na forum kraju.

 Projekt rekomendowany przez poznański oddział Citi Handlowy.
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14. Zespół Szkół w Jedliczu – 15.000 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
projektu: Nauka języka obcego – oknem na świat

 Cel projektu to stworzenie ciekawych i różnorodnych warunków do nauki języka 
angielskiego.

 Projekt adresowany jest do 409 uczniów gimnazjum.

 Dotacja przeznaczona została na materiały niezbędne do realizacji projektu, 
zakup mikrofonów oraz wynagrodzenie opiekunów.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wykształcenie w uczniach potrzeby 
aktywności, umiejętności pracy w grupie, komunikowania się i odpowiedzialno-
ści.

 Projekt rekomendowany przez rzeszowski oddział Citi Handlowy.

15. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stefana Jaracza – 15.000 zł z przeznacze-
niem na dofi nansowanie projektu: Założenie punktu bibliotecznego dla 
dorosłych mieszkańców osiedla Jasło – Żółków i wsi Żółków przy istnie-
jącej bibliotece szkolnej i wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej 
o pozycje książkowe i multimedialne przeznaczone dla dzieci.

 Cel projektu to założenie punktu bibliotecznego.

 Projekt adresowany jest do 500 czytelników.

 Dotacja przeznaczona została na zakup książek.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest znaczny wzrost czytelnictwa oraz wzbo-
gacenie oferty biblioteki.

 Projekt rekomendowany przez rzeszowski oddział Citi Handlowy.

Dotowane projekty 
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16. Zespół Szkół w Postominie – 2.860 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
projektu: BLOCKBUSTER

 Celem projektu jest rozwijanie sprawności językowych poprzez mówienie, 
pisanie i czytanie.

 Projekt adresowany jest do 20 uczestników.

 Dotacja przeznaczona została na zakup podręczników, słowników, kaset video 
oraz materiałów plastycznych.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest poszerzenie wiedzy o krajach angloję-
zycznych.

 Projekt rekomendowany przez słupski oddział Citi Handlowy

17. Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie – 12.607 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: Redakcja Szkolnej Gazety

 Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań dzieci ze Szkolnego Koła Dzienni-
karskiego.

 Projekt adresowany jest do 20 uczniów.

 Dotacja przeznaczona została na zakup sprzętu dziennikarskiego np: dykta-
fonu, aparatu oraz biurka i komputera.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie się liczby uczniów chętnych 
do tworzenia Szkolnej Gazety oraz rozwój gazety.

 Projekt rekomendowany przez słupski oddział Citi Handlowy.
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18. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym PRZYJACIEL – 8.400 zł 
z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Lekcja na czterech łapach 
– program edukacyjno - terapeutyczny

 Celem projektu jest rozwijanie odpowiedzialności i poczucia obowiązku wśród 
dzieci.

 Projekt adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas I – III 
(2 tysiące dzieci). 

 Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia trenerów oraz pokrycie 
kosztów publikacji książek edukacyjnych.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat 
obcowania ze zwierzętami na co dzień, poprawa komunikacji w rodzinie, nauka 
otwartości. 

  Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi Handlowy.

19. Fundacja na rzecz rozwijania muzykalności Polaków MUZYKA JEST 
DLA SZYSTKICH – 24.000 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: 
Happening edukacyjny Śpiewajmy Maleńkiemu  - rodzinne warsztaty 
muzyczne

 Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy o korzyściach płynących z aktyw-
nego muzykowania dla kondycji intelektualnej i emocjonalnej dzieci i młodzieży 
oraz integracji rodzin.

 Projekt adresowany jest do rodzin z Warszawy: uczestników warsztatów 
(100 osób), happeningu (1.500 osób) oraz widzów programów telewizyjnych 
(2.000.000 osób)

 Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia prowadzących oraz pokrycie 
kosztów organizacji warsztatów.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa jakości amatorskiego życia 
muzycznego.

 Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi Handlowy.

20.Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej – 10.350 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: Excel – podręcznik dla niewidomych użytkow-
ników komputerów

 Cel projektu to umożliwienie rozwijania umiejętności pracy z komputerem osób 
niewidomych.

 Projekt adresowany jest do 200 niewidomych użytkowników komputerów.

 Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenie autora podręcznika oraz 
konsultantów.

 Efektem realizacji przedsięwzięcia jest publikacja podręcznika w internecie 
z możliwością samodzielnego pobrania z serwera dostępnego dla osób niewido-
mych.

 Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi Handlowy.

Dotowane projekty 



21.Gmina Wołów – 4.083 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: 
Dyktando powiatowe Pt.: „Człowiek – skarbnica słów”

 Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania polskiej 
ortografi i, gramatyki i literatury.

 Adresatami projektu są uczniowie 28 szkół powiatu Wołowskiego, przedsta-
wiciele samorządów i lokalnych przedsiębiorstw. W dyktandzie wzięło udział 
150 osób. 

 Dotacja przeznaczona została na nagrody dla uczestników, koncert, zakup 
materiałów potrzebnych do przeprowadzenia dyktanda.

 Efekty to zorganizowanie konkursu wiedzy na temat języka polskiego w szko-
łach, integracja uczniów wszystkich szkół powiatu wołowskiego, wypracowa-
nie wspólnego stanowiska w sprawie potrzeb i kierunków działania szkolnictwa 
w powiecie.

 Projekt rekomendowany przez wrocławski oddział Citi Handlowy.

22.Fundacja Aeris Futuro – 11.300 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie pro-
jektu: Bądź w klimacie! (dotacja nie została przyjęta, fundacja nie mogła 
zrealizować projektu)

 Celem projektu było zainteresowanie studentów oraz nauczycieli akademickich 
aspektami zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zmian klimatycz-
nych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji – Kalkulator 
CO2 i komunikacji elektronicznej.

 Projekt adresowany jest do 21 studentów z Krakowa oraz 21 studentów 
z Warszawy, (4 fi rm oraz 4 grupy innych odbiorców).

 Dotacja przeznaczona została na przeprowadzenie warsztatów, honoraria dla 
wykładowców i trenerów, koszty zoorganizowania konferencji podsumowującej 
oraz nagrodę dla najlepszego uczestnika warsztatów.

 Efekt przedsięwzięcia to przekazanie studentom konkretnych umiejętności 
obsługi narzędzia Kalkulator CO2 oraz rozwinięcie ich wiedzy, wykraczając poza 
ramy studiów, przełożenie wiedzy na praktyczną bazę ciekawych rozwiązań 
łączących ekonomię z ekologią.

 Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.
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EDUKACJA EKONOMICZNA – 7 dotacji na łączną kwotę 115.691 zł

1. Fundacja im. Lesława A. Pagi – 30.000 zł z przeznaczeniem na dofi nan-
sowanie projektu: Akademia liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława 
A. Pagi

 Cel projektu to stworzenie trwałej instytucji edukacyjnej kształcącej przyszłe 
elity świata fi nansów w Polsce. 

 Akademia kształci 20 Absolwentów rocznie, tworząc grupę stałych Partnerów 
współpracujących i fi nansujących Akademię.

 Projekt adresowany jest do studentów 3, 4, 5 roku studiów, różnych uczelni 
polskich osiągających dobre wyniki w nauce, zainteresowanych problematyką 
rynków kapitałowych.

 Dotacja został przeznaczona na koszty związane z organizacją Szkoły Letniej.

 Efekt projektu to wzrost wiedzy studentów oraz podniesienie ich szans zawodo-
wych.

 Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

2. Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu – 20.000 zł z przezna-
czeniem na dofi nansowanie projektu: Liga Odpowiedzialnego Biznesu

 Celem projektu jest przygotowanie polskich studentów do roli odpowiedzial-
nych przedsiębiorców i pracowników, promowanie odpowiedzialności jako stan-
dardu funkcjonowania w biznesie, budowanie sprzyjającego nastawienia wobec 
odpowiedzialności społecznej biznesu.

 W ramach projektu zrealizowano wiele warsztatów tematycznych i dyskusji 
na temat odpowiedzialnego biznesu, zrealizowano konkurs dla studentów oraz 
dla odpowiedzialnych fi rm wyłonionych przez studentów.

 Projekt adresowany jest do liderów studenckich organizacji partnerskich  
oraz ich współpracowników (łącznie 100 osób).

 Dotacja objęła koszty wynagrodzeń prowadzących szkolenia oraz koordynato-
rów, a także koszta związane z organizacją gali podsumowującej projekt.

 Efekt realizacji projektu to powstanie stałej grupy współpracowników – liderów 
lokalnych środowisk, z którymi budowany jest dalszy rozwój odpowiedzialnych 
postaw w biznesie.

 Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.
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7 dotacji

115.691 zł

Dotowane projekty 
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3. Regionalny Klub Techniki i Racjonalizacji w Chełmie – 7.000 zł z prze-
znaczeniem na dofi nansowanie projektu: Edukacja ekonomiczna młodzieży 
w ramach konkursu „Olimpiada wiedzy o wynalazczości”

 Cel projektu to przygotowanie uczniów do samodzielnej pracy, zainteresowanie 
młodzieży nowymi dziedzinami wiedzy ekonomicznej, zachęcenie do poszukiwa-
nia nowych rozwiązań.

 Projekt adresowany jest do uczniów z 6 szkół, 60 uczestników olimpiady, 
w tym 15 uczestników fi nału okręgowego.

 Dotacja został przeznaczona na koszty związane z opracowaniem testów oraz 
promocję wydarzenia.

 Efekt projektu to promocja jednostek aktywnych ich własna wiedza i satysfak-
cja, która przekłada się na pozytywne nastawienie do edukacji w środowiskach 
lokalnych fi nalistów.

 Projekt rekomendowany przez lubelski oddział Citi Handlowy.

4. Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie FORUM KOBIET – 9.700 zł 
z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Kurs komputerowy

 Cel projektu to podwyższenie kwalifi kacji zawodowych kobiet wiejskich.

 Projekt adresowany jest do mieszkanek wsi Idzbark  (18 osób).

 Dotacja został przeznaczona na wynagrodzenie instruktora i koordynatora 
projektu oraz na wynajem pomieszczeń.

 Efekt projektu to wzrost przedsiębiorczości kobiet wiejskich poprzez dostoso-
wanie ich kwalifi kacji do potrzeb gospodarki rynkowej.

 Projekt rekomendowany przez olsztyński oddział Citi Handlowy.
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5. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczość – 28.750 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: Przedsiębiorczość, fi nanse i zarządzanie 
– konkurs dla studentów III roku studiów magisterskich kierunków 
ekonomicznych

 Cel projektu to promowanie integracji wiedzy z ekonomii, fi nansów i zarządza-
nia oraz stosowania aktywnych metod nauczania w procesie dydaktycznym.

 Projekt adresowany jest do 19 zespołów studentów, które wystąpiły 
w konkursie (91 osób).

 Dotacja został przeznaczona na zakup nagród konkursowych.

 Efekt projektu to pobudzenie zdolności selektywnego doboru informacji, 
umiejętności podejmowania decyzji, negocjowania przez studentów.

 Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

6. Szkoła Podstawowa w Wilkowie – 1.341 zł z przeznaczeniem na dofi nanso-
wanie projektu: Edukacja ekonomiczno – matematyczna

 Celem projektu było nauczenie uczniów stosowania wiedzy zdobywanej na lek-
cjach w różnych sytuacjach życia codziennego.

 Projekt adresowany do 11 uczniów VI klasy Szkoły Podstawowej w Wilkowie.

 Dotacja przeznaczona została na materiały warsztatowe i szkoleniowe.

 Efekty projektu to przeprowadzenie zajęć dla uczniów raz w tygodniu w seme-
strze letnim. W ramach zajęć uczniowie spotykali się z pracownikami banku, 
część zajęć odbywała się w terenie. Dla wielu uczniów były to pierwsze wizyty 
w banku.

 Projekt rekomendowany przez wrocławski oddział Citi Handlowy.

 

Dotowane projekty 



7. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu – 18.900 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: Inwestuj w siebie

 Celem projektu było zachęcenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa
w życiu ekonomicznym oraz propagowanie postaw umożliwiających samodzielne 
funkcjonowanie w gospodarce rynkowej.

 Adresaci projektu to ok. 150 młodych mieszkańców Wrocławia, głównie II i III 
klas liceów.

 Dotacja przeznaczona została na zajęcia pozalekcyjne poszerzające wiedzę 
ekonomiczno-matematyczną uczniów klasy VI.

 Efekty projektu to zwiększenie księgozbioru biblioteki o pozycje z ekonomii, 
zarządzania, marketingu, przedsiębiorczości, młodzież kształciła umiejętności 
samodzielnej selekcji wiadomości przekazanych na wykładach oraz podanych 
w zalecanej literaturze. Umiejętność ta na pewno będzie przydatna w dalszym 
procesie kształcenia. 

 Projekt rekomendowany przez wrocławski oddział Citi Handlowy.
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DZIEDZICTWO KULTUROWE I TRADYCJE

– 14 dotacji na łączną kwotę 480.486 zł

1. Towarzystwo Muzeum Tatrzańskiego im. dr. Tytusa Chałubińskiego – 
Zakopiańska Akademia Sztuki – 38.000 zł z przeznaczeniem na dofi nanso-
wanie projektu: X Jubileuszowa Edycja Międzynarodowych Mistrzowskich 
Kursów Interpretacji Muzycznej Zakopiańskiej Akademii Sztuki

 Celem projektu jest pokazanie zagranicznym uczestnikom kursów wartości 
i tradycji kultury polskiej oraz uświadomienie, że dzięki stałej edukacji współ-
czesna kultura i sztuka przestanie być marginalizowana.

 Projekt adresowany jest do młodych artystów muzyków z Polski, Europy 
i Azji, oraz osób zainteresowanych sztuką ( w programie wzięło udział 40 osób).

Dotacja przeznaczona została na honoraria dla wykładowców oraz na stworze-
nie wydawnictw reklamowych, tj. plakaty i afi sze.

 Efekt realizacji przedsięwzięcia to promocja polskiej kultury i sztuki we wszyst-
kich ośrodkach kultury polskiej za granicą oraz potwierdzenie roli Zakopiańskiej 
Akademii Sztuki jako międzynarodowego ośrodka edukacji permanentnej.

 Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

2. Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora – 254.880 zł
z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Poszukiwanie grobu Mikołaja 
Kopernika II etap.

 Cel projektu to wskazanie dokładnego miejsca pochówku Mikołaja Kopernika 
w Archikatedrze we Fromborku. W ramach tej edycji projektu, która polegała na 
ostatecznym zweryfi kowaniu znaleziska przeprowadzono badania  - historyczne, 
archiwalne, genetyczne, archeologiczne i antropologiczne mające na celu zgro-
madzenie informacji na temat kodu DNA należącego do uczonego.

 Projekt adresowany jest do badaczy i naukowców, w badaniach uczestniczyło 
31 osób, szerokie grono odbiorców jest niemierzalne, są to głównie czytelnicy 
zainteresowani publikacjami dotyczącymi wyników badań, wszyscy zaintereso-
wani problematyką kopernikańską.

 Dotacja umożliwiła przeprowadzenie badań, wynagrodzenie uczestników badań 
oraz opublikowanie wyników.

 Efektem badań jest zwiększenie wiedzy na temat możliwości uzyskania kodu 
DNA oraz postęp w kolejnym etapie poszukiwań miejsca pochówku.

 Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

14 dotacji

480.486 zł

Dotowane projekty 
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3. Stowarzyszenie Festiwalu Kultury Żydowskiej – 30.000 zł z przeznacze-
niem na dofi nansowanie projektu: Dziedzictwo – Pamięć i Odpowiedzial-
ność. Program edukacyjny w ramach 16 Festiwalu Kultury Żydowskiej

 Celem programu jest poznanie i zrozumienie tradycji kultury żydowskiej.

 Program adresowany jest do różnych grup wiekowych i społecznych, 
ok. 20.000 uczestników z całego kraju oraz z Europy, Stanów Zjednoczonych 
oraz Izraela.

 Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji warsztatów
oraz transport.

 Efektem jest spotkanie z kulturą żydowską i zrozumienie jej podstaw.

 Projekt rekomendowany przez krakowski oddział Citi Handlowy.

4. Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział w Suwałkach 
– 11.300 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Młodzieżowa 
Akademia Krajoznawcza

 Celem projektu jest popularyzacja poznawania ziemi ojczystej jako małej 
ojczyzny, jej historii i teraźniejszości.

 Program adresowany jest do młodzieży szkolnej i nauczycieli realizujących 
ścieżkę edukacji regionalnej w zakresie: krajoznawstwa i dziedzictwa kulturo-
wego (w projekcie uczestniczyło ok. 700 osób).

 Dotacja została przeznaczona na honoraria dla prelegenta i opiekuna oraz 
na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów regionoznawczych.

 Efektem realizacji programu jest przygotowanie dzieci i młodzieży szkolnej 
do aktywnego uczestniczenia w życiu Suwalszczyzny oraz wykształcenie w nich 
potrzeby zachowywania tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Projekt rekomendowany przez białostocki oddział Citi Handlowy.
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5. Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze BRZOST – 2.795 zł z przezna-
czeniem na dofi nansowanie projektu: Szum we Wsi

Cel projektu to zaktywizowanie młodego pokolenia mieszkańców wsi, zachę-
cenie ich do pracy społecznej i poznawania lokalnej historii i tradycji, poprzez 
dotarcie do nich z prelekcjami i prezentacjami obrzędów.

Program adresowany jest bezpośrednio do 3.700 mieszkańców wsi Jawiszo-
wice oraz 3.300 mieszkańców osiedla im. Paderewskiego.

Dotacja został przeznaczona na materiały użyte do zoorganizowania pleneru 
malarskiego oraz materiały promocyjne m.in. druk folderów podsumowujących 
wystawę.

Efektem realizacji projektu jest promocja miejscowości, integracja mieszkań-
ców oraz pomysły na nowe inicjatywy.

Projekt rekomendowany przez bielski oddział Citi Handlowy.

6. Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z siedzibą w Woli Osowińskiej 
– 19.422 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Ocalić od zapo-
mnienia

Celem projektu jest rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży obrzędów 
i zwyczajów ludowych charakterystycznych dla regionu, w którym żyją.

Program adresowany jest do młodzieży, która wzięła udział w warsztatach 
(79 osób) oraz do publiczności (ok. 2 tysięcy osób).

Dotacja został przekazana na nagrody oraz na organizację warsztatów i poka-
zów.

Dotowane projekty 
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Efektem realizacji projektu jest poznanie historii własnego regionu oraz odbu-
dowanie poczucia własnej wartości mieszkańców, poprzez świadomość historii 
własnego regionu.

Projekt rekomendowany przez lubelski oddział Citi Handlowy.

7. Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy – 4.753 zł z przeznaczeniem na dofi -
nansowanie projektu: Nowe Horyzonty Tradycji

Celem projektu jest stworzenie miejsca dla tradycji we współczesnym świecie 
poprzez wzajemną inspirację twórców ze środowisk wiejskich i miejskich.

Program adresowany jest do 200 artystów z różnych miejscowości w Polsce.

Dotacja został przekazana na wykonanie dokumentacji audio – video oraz sfi -
nansowanie przejazdów uczestników.

Efektem realizacji projektu jest wykształcenie aktywności twórczej u artystów 
ludowych, podtrzymanie tradycji wymiany kulturowej.

Projekt rekomendowany przez lubelski oddział Citi Handlowy.

8. Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Spręcowie – 15.000 zł z prze-
znaczeniem na dofi nansowanie projektu: Muzyka – łączy, uczy, bawi

Celem projektu jest zwiększenie szans na sukces edukacyjny uczniów szkoły 
wiejskiej poprzez stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ich możliwości 
twórczych.

Program adresowany jest do 350 uczniów szkół podstawowych oraz społecz-
ności lokalnej.

Dotacja został przekazana na zakup instrumentów.



Efektem realizacji projektu jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji 
muzycznej dzieci wiejskich, podtrzymanie działalności zespołu folklorystycz-
nego „Spręcowina”.

Projekt rekomendowany przez olsztyński oddział Citi Handlowy.

9. Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów – 19.100 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: Wytyczenie i oznakowanie tematycznego rowe-
rowo – samochodowego szlaku dziedzictwa kulturowego „Szlak ikon”

Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury turystycznej.

Program adresowany jest do osób korzystających ze szlaku (ok. 1,5 tysiąca 
osób).

Dotacja został przekazana na przygotowanie materiałów informacyjnych oraz 
opisy krajoznawczo - historyczne.

Efektem realizacji projektu jest zwiększenie konkurencyjności polskiej oferty 
turystycznej oraz aktywizacja mieszkańców wsi.

Projekt rekomendowany przez rzeszowski oddział Citi Handlowy.

53Dotowane projekty 



10. Stowarzyszenie Kulturalno – Rekreacyjne JEDNOŚĆ – 17.236 zł z prze-
znaczeniem na dofi nansowanie projektu: Małe Centrum Kultury Ludowej

Celem projektu jest rozwinięcie zainteresowań kulturą ludową oraz tradycją wsi 
rodzinnej.

Program adresowany jest do bardzo szerokiego, stale powiększającego 
się grona odbiorców, publiczności zespołu folklorystycznego „Łączenie”.

Dotacja została przekazana na przygotowanie strojów dla zespołu oraz prace 
stolarskie i konserwatorskie.

Efektem realizacji projektu jest ocalenie od zaniknięcia ważnych tradycji regio-
nalnych.

Projekt rekomendowany przez rzeszowski oddział Citi Handlowy.

11. Towarzystwo Przyjaciół Miasta – Ogrodu Podkowa Leśna – 26.500 zł 
z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Opowiedzcie nam – doku-
mentacja historii mówionej na terenie Podkowy Leśnej, Brwinowa 
i Milanówka

Celem projektu jest przekazanie wiedzy młodzieży na temat historii okupacji 
w latach 1944 – 1946, pogłębienie tożsamości i więzi lokalnych.

Program adresowany jest do 70 uczniów wyższych klas gimnazjów i liceów.

Dotacja została przekazana na wynagrodzenia dla reżysera, montażysty oraz 
na koszta promocji fi lmu.

Efektem realizacji projektu będzie fi lm stworzony na podstawie wywiadów pro-
wadzonych przez uczniów ze świadkami historii.

Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi Handlowy.
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12. Stowarzyszenie Kulturalne FRONDA – 15.000 zł z przeznaczeniem na dofi -
nansowanie projektu: Wydanie książki Witolda Paska „Życie zuchwałe”. 
Realizacja fi lmu „Żołnierze wyklęci” oraz promocja książki i fi lmu

Celem projektu jest zmiana nastawienia i sposobu mówienia o tradycji, przeka-
zanie wiedzy młodzieży na temat historii w ciekawy sposób.

Program adresowany jest do szerokiego grona czytelników książki wydanej 
w 2.000 egzemplarzy.

Dotacja została przekazana na realizację fi lmu oraz redakcję książki.

Efekt realizacji projektu to popularyzacja historii.

Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi Handlowy.

13. Muzeum Pałac w Wilanowie – 12.500 zł z przeznaczeniem na dofi nansowa-
nie projektu: Z Janem III Sobieskim po współczesnej Warszawie

Celem projektu jest przekazanie wiedzy dotyczącej pałacu w Wilanowie, jako 
muzeum i miejsca życia króla i jego rodziny. Celem jest stworzenie okazji, 
by młodzi ludzie poczuli więź z przeszłością oraz poznali rolę osób znaczących 
dla budowania tradycji narodowej.

Projekt adresowany jest do 550 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
z Warszawy i okolic oraz rodziców/opiekunów wraz z młodszymi dziećmi.

Dotacja przeznaczona została na przygotowanie i druk publikacji pt.: „Z wizytą 
u króla”.

Efekty projektu to wydanie publikacji „Z wizytą u króla” oraz wycieczki poza 
muzeum w Wilanowie – poznawanie miejsc związanych z osobą Jana III Sobie-
skiego oraz jego działalnością na rzecz miasta stołecznego.

Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi Handlowy.

14. Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki – 14.000 zł z przeznaczeniem na 
dofi nansowanie projektu: Bajki znad Wisły, Bugu i Narwi – baśnie. Legendy 
i podania z Mazowsza

Celem projektu jest edukacja kulturalna dzieci i młodzieży z Mazowsza, rozwój 
ich twórczości artystycznej, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kultu-
rze, upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Mazowsza.

Adresatami projektu jest ok. 200 dzieci i młodzieży z mazowieckich powiatów, 
ok. 2.000 osób, które przeczytają publikację „Bajki znad Wisły, Bugu i Narwi”.

Dotacja przeznaczona na nagrody, materiały dydaktyczne oraz inne koszty 
związane z realizacją projektu.

Efekty projektu to nagranie i wydanie płyty CD z bajkami mazowieckimi 
w autentycznych wersjach językowych oraz ich literackich odpowiedników, wyda-
nie tomu baśni rozwój twórczości szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi Handlowy.

Dotowane projekty 



TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY 

– 25 dotacji na łączną kwotę 457.360 zł

1. Chodzieski Dom Kultury im. Stanisława Moniuszki – 10.000 zł z prze-
znaczeniem na dofi nansowanie projektu: XXXVI Międzynarodowe 
Warsztaty Jazzowe, Chodzież 2006

Celem projektu było udoskonalenie umiejętności wyrazu artystycznego mło-
dych muzyków, dzięki możliwości zmierzenia się z nowo nabytą wiedzą i umie-
jętnościami.

Projekt adresowany jest do osób grających na różnych instrumentach z całej 
Europy oraz ze Stanów Zjednoczonych (w projekcie wzięło udział 170 osób).

Dotacja przeznaczona została na niezbędny sprzęt muzyczny i techniczny, 
na przejazdy uczestników i honoraria wykładowców.

Efektem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu wykonywania muzyki przez 
twórców i jej percepcji przez publiczność.

Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

2. Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej – 65.000 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: VII Konkurs Muzyki XX i XXI wieku dla Mło-
dych Wykonawców 2007

Celem projektu jest popularyzacja muzyki współczesnej poprzez wprowadzenie 
jej  do programów nauczania. Konkurs stwarza szansę na wyłonienie młodych 
talentów oraz na promocję ich osiągnięć.

Projekt adresowany jest do solistów instrumentalistów i wokalistów ze śred-
nich szkół muzycznych oraz studentów akademii muzycznych z całego kraju 
(Laureatami fi nału konkursu zostało 60 osób).

Dotacja umożliwiła sfi nansowanie nagród i stypendiów dla wyróżniających się 
młodych muzyków.

Efektem konkursu jest stworzenie możliwości rozwoju muzycznego dla mło-
dych muzyków dzięki startowi w nim oraz dzięki udzielonym im stypendiom, 
a także podniesienie rangi samego konkursu jako wydarzenia kulturalnego.

Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.
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25 dotacji

457.360 zł



3. Akademia Muzyczna w Krakowie – 20.000 zł z przeznaczeniem na dofi nan-
sowanie projektu: VIII Letnia Akademia Muzyczna, Kraków 2006

Cel przedsięwzięcia to stworzenie w Polsce renomowanych kursów mistrzow-
skich, analogicznych do renomowanych akademii jak np.: Accademia Muciale 
w Chingiana w Sienie lub Mozarteum w Strasburgu.

Projekt adresowany jest do  najzdolniejszych uczniów podstawowych i śred-
nich szkół muzycznych, a także studentów i absolwentów uczelni wyższych (130 
osób).

Dotacja została przeznaczona na stworzenie folderu Letniej Akademii Muzycz-
nej, honoraria dla wykładowców oraz koszty ich podróży.

Efektem projektu jest kontakt młodzieży z wybitnymi specjalistami, poprzez 
szczególne doświadczenie lekcji indywidualnych oraz obserwacji umiejętności 
pozostałych uczestników. 

Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

4. Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy – 3.500 zł przeznaczeniem na dofi -
nansowanie projektu: XIX Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich 
„Płośnickie lato teatralne 2006” – cykl warsztatów teatralnych dla dzieci 
i młodzieży z małych środowisk
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Celem projektu jest wyrównanie szans scenicznych między teatrami amator-
skimi dzieci i młodzieży z małych miejscowości a grupami z dużych aglome-
racji, integracja dziecięcych i młodzieżowych środowisk teatralnych, wymiana 
doświadczeń, tworzenie i umacnianie kultury teatralnej zwłaszcza w środowisku 
wiejskim.

Projekt adresowany jest do dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych 
z całego kraju (172 uczestników).

Dotacja została przeznaczona na nagrody rzeczowe dla uczestników prze-
glądu.

Efektem przeprowadzenia projektu jest rozpropagowanie kultury teatru w śro-
dowisku wiejskim i umożliwienie uczestnikom z miast odwiedzenia małych miej-
scowości, co jest możliwością do autopromocji i rozwoju wsi.

Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

5. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie – 25.500 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: XIV Międzynarodowe Młodzieżowe Warsztaty 
Muzyczne

Cel projektu to praca nad doskonaleniem warsztatu wykonawczego muzyki 
kameralnej i symfonicznej, podniesienie poziomu wiedzy o muzyce oraz integra-
cja młodzieży sąsiadujących narodów poprzez muzykę.

Projekt adresowany jest do młodzieży średnich szkół muzycznych oraz stu-
dentów akademii muzycznych z Niemiec, Polski, Danii oraz Szwecji (łącznie 
70 osób).

Dotacja została przeznaczona na honoraria tłumaczy, opiekunów, konferan-
sjera, organizację warsztatów oraz dokumentację przedsięwzięcia.

Efektem realizacji projektu jest wymiana kulturalna poprzez muzykę, konfron-
tacja wiedzy i umiejętności młodzieży oraz kontynuacja wieloletniej tradycji.

Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

6. Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu – 40.000 zł 
z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: XI Ogólnopolski Konkurs 
Dyrygentów Chóralnych
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Celem projektu jest promocja młodych talentów oraz twórczości kompozytorów 
polskich.

Projekt adresowany jest do 4 chórów: Mieszanego Instytutu Muzyki Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesz-
nie, Zespołu Wokalnego Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej 
i Muzyki Kościelnej, Chóru kameralnego Akademii Muzycznej „Motet et Madrigal” 
(łącznie 200 osób).

Dotacja została przeznaczona na honoraria dla jurorów, nagrody oraz koszty 
podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia.

Efektem projektu jest możliwość zdobycia doświadczenia scenicznego przez 
młodych adeptów oraz promocja talentów.

Projekt rekomendowany przez poznański oddział Citi Handlowy.

7. Muzeum Podlaskie w Białym Stoku – 7.650 zł z przeznaczeniem na dofi nan-
sowanie projektu: Ze sztuką za pan brat

Celem projektu jest stworzenie dzieciom możliwości obcowania ze sztuką 
poprzez zajęcia praktyczne oraz przekazanie im wiedzy teoretycznej, która uła-
twia percepcję sztuki.

Projekt adresowany jest do najmłodszych uczniów szkół podstawowych 
(w 137 spotkaniach wzięło udział 2.982 uczniów).

Dotowane projekty 



Dotacja została przeznaczona na materiały plastyczne i biurowe niezbędne 
do przeprowadzenia warsztatów.

Efektem realizacji przedsięwzięcia to wystawa prac dzieci, jako namacalny 
dowód rozwoju ich zainteresowań.

Projekt rekomendowany przez białostocki oddział Citi Handlowy.

8. Stowarzyszenie Aktywności Społeczno – Artystycznej NIE PO DRODZE 
– 10.280 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: I Suwalskie Teatr 
– Akcje 2006 – Plenerowy Festiwal Działań Terenowych

Celem projektu jest stworzenie, poprzez doświadczenie teatralne, alternatywy 
dla „telewizyjnej” kultury masowej, pobudzenie do aktywności i zaspokojenie 
potrzeb kulturalnych mieszkańców Suwalszczyzny.

Projekt adresowany jest do młodych artystów i publiczności. Na scenie wystą-
piło 186 artystów. Wydarzenie zgromadziło ok. 4.000 widzów.

Efektem realizacji projektu jest wzrost zainteresowania sztuką wśród dzieci, 
na zajęcia artystyczne pozaszkolne uczęszczało 30 dzieci. Jako kontynuację 
przedsięwzięcia zostały zrealizowane 4 spektakle z udziałem 100 osób.

Projekt rekomendowany przez białostocki oddział Citi Handlowy.
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9. Młodzieżowy Dom Kultury w Suwałkach – 19.820 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: O baryłeczkę Kubusia Puchatka – konkurs 
recytacji i promocji współczesnej poezji dla dzieci i młodzieży

Celem projektu jest rozbudzenie u dzieci i młodzieży zainteresowania poezją, 
rozwijanie ich wrażliwości oraz popularyzacja nowych, nieznanych utworów poe-
tyckich o wysokiej wartości artystycznej i etycznej.

Projekt adresowany jest do uczniów, którzy wzięli czynny udział w konkursie 
i warsztatach (560 osób) oraz tych, którzy byli odbiorcami wystąpień scenicz-
nych oraz tekstów wydanych (763 osoby).

Dotacja została przeznaczona na honoraria dla recenzentów, jurorów oraz 
instruktorów, a także na nagrody.

Efektem przedsięwzięcia jest wydanie zbioru poezji, którego nakład został 
przekazany do bibliotek szkolnych, a także wzrost zainteresowania poezją wśród 
dzieci, dostrzegalny dzięki deklaracjom udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Projekt rekomendowany przez białostocki oddział Citi Handlowy.

10. Urząd Gminy w Świnnej – 21.735 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
projektu: Ochrona dziedzictwa kulturowego górali żywieckich z dorze-
cza rzeki Koszarawy

Cel projektu to ochrona kultury ludowej gminy Świnnej.

Projekt adresowany jest do społeczności lokalnej, szczególnie młodzieży 
(65 osób biorących udział w występach) oraz do osób odwiedzających region 
Koszarawy.

Dotacja została przeznaczona na zakup i uszycie strojów ludowych.

Efektem jest rozwój lokalnego zespołu ludowego oraz podtrzymanie tradycji 
regionalnych wśród członków młodego pokolenia.

Projekt rekomendowany przez bielski oddział Citi Handlowy.

11. Stowarzyszenie Dorośli – Dzieciom – 20.000 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: Anty – nuda na co dzień

Cel projektu to przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestniczenia 
w kulturze oraz rozwijanie aktywności twórczej młodych osób ich zainteresowań 
i potencjału.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół pracujących 
w poszczególnych sekcjach tematycznych (60 uczestników) oraz ok. 300 uczest-
ników  konkursu, pośrednio poprzez pracę uczniów program trafi a do mieszkań-
ców miasta Sępólna.
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Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia 
w sekcjach a także na materiały potrzebne do prowadzenia zajęć.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do porozumienia 
młodzieży należącej do różnych subkultur.

Projekt rekomendowany przezę bydgoski oddział Citi Handlowy.

12. Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia – 11.200 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: SZTUKA I...

Celem projektu jest pobudzenie wyobraźni i chęci działania artystycznego oraz 
rozwój zdolności pracy twórczej i koncepcyjnego myślenia.

Projekt adresowany jest przede wszystkim do uczniów szkół Gdańskich, szkół 
podstawowych i gimnazjów (w programie uczestniczyło ok. 820 uczniów).

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia realizatora projektu.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie przez dzieci własnych dzieł 
sztuki, co pozwoliło im skonfrontować nabytą wiedzę z rzeczywistością.

Projekt rekomendowany przez gdański oddział Citi Handlowy.



13. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 12.200 zł z przezna-
czeniem na dofi nansowanie projektu: Muzyka i ruch – szansą na przy-
szłość

Celem projektu jest przygotowanie dzieci do wyzwań w dorosłym życiu poprzez 
rozwój ich komunikatywności i podniesienie samooceny.

Projekt adresowany jest do uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wycho-
wawczego.

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenia osób prowadzących oraz 
na urządzenia techniczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest nawiązanie przez uczestników relacji 
przyjacielskich, integracja dzięki wspólnym aktywnościom i zabawie.

Projekt rekomendowany przez gorzowski oddział Citi Handlowy.

14. Stowarzyszenie Przyjaciół Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego MALI 
GORZOWIACY – 49.700 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: 
Rozwój Zespołu Tańca „Mali Gorzowiacy” w sferze artystycznej poprzez 
zakup strojów ludowych lub ich elementów

Cel projektu to rozbudowa bazy posiadanych strojów ludowych.

Projekt adresowany jest do 150 członków zespołu.

Dotacja przeznaczona została na zakup strojów kaszubskich.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest pełniejsze przekazanie mieszkańcom 
Gorzowa Wielkopolskiego wszystkich aspektów tradycji śpiewu i tańca.

Projekt rekomendowany przez gorzowski oddział Citi Handlowy.

15. Fundacja Hipoterapia - Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnospraw-
nych – 6.000 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Działalność 
twórcza dzieci niepełnosprawnych w ramach Integracyjnej Grupy Tea-
tralnej „Kucyki”

Celem projektu jest stworzenie dzieciom niepełnosprawnym szans na nawiąza-
nie kontaktu rówieśniczego oraz nauki funkcjonowania w grupie.

Projekt adresowany jest do 32 członków zespołu teatralnego, 17 dzieci nie-
pełnosprawnych aktorów oraz 15 przygotowujących kostiumy i dekoracje.

Dotacja przeznaczona została na zakup materiałów potrzebnych do wykonania 
kostiumów.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest przygotowanie czterech spektakli oraz 
udział w przeglądach zespołów artystycznych złożonych z osób niepełnospraw-
nych.

Projekt rekomendowany przez krakowski oddział Citi Handlowy.

16. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Kiel-
cach – 30.000 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Zakup forte-
pianu koncertowego.

Celem projektu jest zakup fortepianu, a przez to podniesienie komfortu nauki.

Projekt adresowany jest do 400 uczniów szkoły, 70 nauczycieli, 800 – 900 
osób z rodzin uczniów i wszyscy inni słuchacze koncertów odbywających się 
w szkole.

Dotacja przeznaczona została na zakup instrumentu.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wyższy poziom kształcenia dzieci i mło-
dzieży oraz wyższa jakość odbioru muzyki przez słuchaczy.

Projekt rekomendowany przez kielecki oddział Citi Handlowy.
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17. Jaskółka. Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 
II Oddział w Woli Rakowej – 14.750 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
projektu: Młodzieżowa Akademia Filmowa

Cele projektu to wzmocnienie międzypokoleniowej integracji lokalnej społecz-
ności Gminy Brójce, propagowanie i ochrona tradycji, stworzenie szans rozwoju 
talentów dzieci.

Projekt adresowany jest do dyskryminowanych społecznie dzieci pochodzą-
cych z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (30 dzieci w wieku 12 – 16 lat).

Dotacja przeznaczona została na zakup kamery, wynagrodzenia dla prowadzą-
cych oraz nagrody dla uczestników.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie fi lmu poświęconego trady-
cjom w życiu lokalnej społeczności oraz zdobycie praktycznych umiejętności 
związanych z tworzeniem fi lmu.

Projekt rekomendowany przez łódzki oddział Citi Handlowy.

18. Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie 
- 10.000 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Zakup akorde-
onu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiej-
skiego w Szczecinie
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Celem projektu jest zakup akordeonu koncertowego.

Projekt adresowany jest do 13 uczniów Klasy Akordeonu oraz 300 pozosta-
łych uczniów w ZSM w Szczecinie, także wszyscy słuchacze koncertów, przesłu-
chań i festiwali.

Dotacja przeznaczona została na zakup instrumentu.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wyższy poziom kształcenia dzieci i mło-
dzieży oraz wyższa jakość odbioru muzyki przez słuchaczy.

Projekt rekomendowany przez szczeciński oddział Citi Handlowy.

19. Centrum Wolontariatu w Słupsku – 9.850 zł z przeznaczeniem na dofi nan-
sowanie projektu: KULTURALNA MŁODZIEŻ

Celem projektu jest propagowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wol-
nego oraz rozwijanie umiejętności współpracy w grupie wśród młodzieży.

Projekt adresowany jest do młodzieży, w cyklu 15 warsztatów wzięło udział 
272 osoby.

Dotacja przeznaczona została na zakup materiałów do wykonania strojów, 
wydruk materiałów promocyjnych oraz wynagrodzenie osób prowadzących war-
sztaty.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest powstanie grupy kabaretowej, wysta-
wienie przedstawienia kabaretowego oraz zoorganizowanie wystawy plastycz-
nej.

Projekt rekomendowany przez słupski oddział Citi Handlowy.

20. Bielański Ośrodek Kultury – 7.200 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
projektu: Integracyjne Warsztaty Teatralne dla Osób Niepełnospraw-
nych RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Celem projektu jest uruchomienie nowej eksperymentalnej formy zajęć 
dla osób niepełnosprawnych.

Projekt adresowany jest do młodzieży niepełnosprawnej w wieku od 16 lat 
(20 osób).

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenie osób prowadzących war-
sztaty.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest pomoc w zaakceptowaniu swojej inności 
przez niepełnosprawnych.

Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi Handlowy.
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21. Stowarzyszenie Łódka – 19.000 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie pro-
jektu: Rejs w głąb historii Łodzi – podtrzymujące tradycję lokalną war-
sztaty i konkursy dla dzieci

Cele projektu to zainteresowanie najmłodszych łodzian historią miasta i jego 
kulturą.

Projekt adresowany jest do młodzieży, która zaprezentowała swoje prace 
w konkursie (130 osób), osób biorących udział w warsztatach (100) oraz wszyst-
kich odwiedzających wystawę. 

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenie osób prowadzących warsztaty 
ora zakup nagród.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest zachowanie tradycji lokalnych.

Projekt rekomendowany przez łódzki oddział Citi Handlowy.

22. Fundacja Pomocy dzieciom Gaja z Łodzi – 9.000 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: Pracownie Małej Twórczości

Cel projektu to ograniczenie patologii poprzez zorganizowanie czasu wolnego 
dzieciom.

Projekt adresowany jest do 40 dzieci w wieku 7–11 i 12–15 lat z rodzin o trud-
nej sytuacji materialnej.

Dotacja przeznaczona została na wynagrodzenie opiekunów zajęć oraz 
na zakup materiałów dydaktycznych.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wykształcenie postaw twórczości, krea-
tywności, ciekawości świata oraz umiejętności jasnego wyartykułowania swoich 
potrzeb.

Projekt rekomendowany przez łódzki oddział Citi Handlowy.



23. Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu – 17.210 zł z przeznacze-
niem na dofi nansowanie projektu: Fotografa – mój pomysł na wakacje

Celem głównym projektu jest zakorzenienie w dzieciach pasji do fotografowa-
nia. Pośrednie cele to nauczenie dzieci obsługi aparatu oraz zagospodarowanie 
im czasu podczas wakacji.

Projekt adresowany jest do 20 dzieci z ubogich rodzin, które nie mają szansy 
gdziekolwiek wyjechać podczas wakacji. 

Dotacja przeznaczona została na warsztaty fotografi czne dla dzieci oraz dopo-
sażenie pracowni fotografi cznej.

Efekty projektu to nauczenie uczestników robienia profesjonalnych zdjęć, prze-
kazanie im wiedzy z zakresu fotografi i, rozwój kulturalny dzieci.

Projekt rekomendowany przez wrocławski oddział Citi Handlowy.

24. Dom Kultury w Kałuszynie – 1.465 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
projektu: Warsztaty plastyczne naszym sposobem na nudę

Celem projektu jest nabycie nowych umiejętności z dziedziny sztuki, malar-
stwa, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych, rozwijanie zainteresowań 
historią sztuki.

Adresatami projektu są dzieci i młodzież w wieku 8-15 lat z Miasta i Gminy 
Kałuszyn, ok. 20 osób.

Dotacja przeznaczona na zakup materiałów plastycznych, przeprowadzenie 
warsztatów.

Efekt projektu to wyeksponowane na wystawie prace dzieci, zdobycie przez nie 
nowej wiedzy i umiejętności.

Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi Handlowy.
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25. Wadowickie Centrum Kultury – 16.300 zł z przeznaczeniem na dofi nanso-
wanie projektu: TALENTY

Celem projektu jest stworzenie dzieciom pochodzącym z małych wniosek, moż-
liwości rozwijania uzdolnień artystycznych.

Adresatami projektu są dzieci (200).

Dotacja przeznaczona na zakup materiałów plastycznych oraz wynagrodzenia 
osób prowadzących.

Efekt projektu to promocja talentu artystycznego dzieci. 

Projekt rekomendowany przez krakowski oddział Citi Handlowy.
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II. ROZWÓJ LOKALNY
(18 dotacji na łączną kwotę 463.873 zł) 

PRIORYTETY OPIEKI ZDROWOTNEJ – 4 dotacje na łączną kwotę 82.668 zł

1. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Iwanowicach – 10.000 zł 
z przeznaczeniem na sfi nansowanie projektu: Zakup sprzętu rekreacyjnego 
do ogrodu przedszkolnego

Celem projektu jest uatrakcyjnienie form aktywności ruchowej dzięki urozmai-
ceniu zabaw dzieci na świeżym powietrzu.

Projekt adresowany jest do wszystkich dzieci z przedszkola (47 dzieci).

Dotacja została przeznaczona na zakup dwóch zestawów do zabawy na świe-
rzym powietrzu.

Efekt realizacji przedsięwzięcia to poprawa kondycji psychofi zycznej dzieci 
poprzez stworzenie odpowiednich warunków dorastania.

Projekt rekomendowany przez kaliski oddział Citi Handlowy.

2. Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN – 14.020 zł z przezna-
czeniem na dofi nansowanie projektu: Żyj z chorobą nowotworową

Celem projektu jest rozwój świadomości na temat leczenia, pomoc w powro-
cie do pełnienia dotychczasowych ról społecznych, podtrzymywanie aktywności 
życiowej chorych.

Projekt adresowany jest do pacjentów, ich rodzin i znajomych (120 osób).

Dotacja została przeznaczona na pobyt i wyżywienie uczestników warsztatów 
oraz na wynagrodzenia terapeutów.

Efekt realizacji przedsięwzięcia to wsparcie psychologiczne dla osób chorych 
na nowotwory.

Projekt rekomendowany przez krakowski oddział Citi Handlowy.

3. Stowarzyszenie Klub patriotów Łemkowszczyzny – 38.648 zł z przezna-
czeniem na dofi nansowanie projektu: Przywróćmy radość niepełnospraw-
nym

Celem projektu jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego i przekazanie go w formie 
darowizny na potrzeby Ośrodka Miłosierdzia w Gładyszowie.

Adresatami projektu są osoby niepełnosprawne i potrzebujące rehabilitacji 
w wyniku przebytych chorób oraz urazów powypadkowych. Z pomocy będzie 
mogło skorzystać ok. 100 osób rocznie.

Dotacja przeznaczona została na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Efekt to uruchomienie specjalistycznej sali rehabilitacyjnej na terenie powiatu 
gorlickiego.

Projekt rekomendowany przez poznański oddział Citi Handlowy.

4 dotacje

82.668 zł
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4. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Prader–Willi 
– 20.000 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Moje dziecko 
ma zespół Pradera-Willego. Jak mogę mu pomóc? – opracowanie, druk 
i bezpłatny kolportaż książki – poradnika dla rodziców i opiekunów 
dzieci z rzadkim i zagrażającym życiu schorzeniem

Celem projektu jest upowszechnienie wśród rodziców i opiekunów dzieci 
z zespołem Pradera–Willego wiedzy na temat mechanizmów choroby, dostęp-
nych formach terapii oraz sposobie postępowania w tym schorzeniu.

Adresatami projektu jest 120 rodzin zamieszkujących na terenie całej Polski 
oraz poradnie genetyczne i endokrynologiczne.

Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych ze zdobyciem 
i opracowaniem informacji nt. zespołu Pradera - Willego oraz wydaniem 
książki. 

Efekt to wydanie książki – przewodnika postępowania w zespole Pradera – 
Willego. Będzie dostępna bezpłatnie, także w wersji elektronicznej, by mogła 
dotrzeć do wszystkich zainteresowanych.

Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi Handlowy.

POLITYKA SPOŁECZNA – 9 dotacji na łączną kwotę 294.970 zł

1. Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu – 80.000 zł z przeznaczeniem 
na sfi nansowanie projektu charytatywno – społecznego „Darmo otrzymali-
ście, darmo dawajcie”

Celem projektu jest propagowanie różnorodnych form wolontariatu, inspirowa-
nie do bezinteresownego działania na rzecz osób bezdomnych i najuboższych 
w ramach dobrej organizacji pomocy wolontariuszy we współpracy z profesjo-
nalnymi placówkami.

Projekt adresowany jest w skali ogólnopolskiej do pracowników placówek 
i organizacji świadczących pomoc bezdomnym, a także do grup nieformalnych, 
grup młodzieżowych oraz osób starszych (projekt jest w toku i do tej pory objęto 
programem ok. 100 osób bezdomnych).

Dotacja została przeznaczona na uruchomienie systemu informacji o projek-
cie: stworzenie i obsługę serwisu internetowego, założenie centrali telefonicznej 
i sprzętu infolinii; a także na promocję akcji poprzez ulotki, plakaty oraz galę 
podsumowującą projekt.

Efekt realizacji przedsięwzięcia to zachęcenie do zaangażowania się w bezinte-
resowne działania na rzecz innych oraz stworzenie bazy inicjatyw.

Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

2. Stowarzyszenie Szkoła Liderów – 15.000 zł z przeznaczeniem na dofi nan-
sowanie projektu: XVI Edycja Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatel-
skiego

Celem projektu jest wykreowanie i wykształcenie liderów - kompetentnych dzia-
łaczy publicznych poprzez dostarczenie im profesjonalnych treningów i szkoleń, 
dzięki którym będą sprawnie rozpoznawali potrzeby swojego lokalnego środowi-
ska oraz działali w interesie społecznym przy jednoczesnym poszanowaniu praw 
i wolności obywatelskich.

Projekt adresowany jest do lokalnych liderów zaangażowanych w kształcenie 
swojego otoczenia, młodych działaczy organizacji pozarządowych oraz samo-
rządowych (46 osób).

Dotacja przeznaczona została na zrealizowanie treningu umiejętności oraz 
na projekt i druk publikacji.

Efekt realizacji treningu to podniesienie kwalifi kacji liderów dzięki zdobyciu 
przez nich nowych umiejętności i kontaktów, co owocuje zwiększeniem oddzia-
ływania projektów prowadzonych przez liderów w ich środowiskach lokalnych.

Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

9 dotacji

294.970 zł
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3. Fundacja Anny Dymnej MIMO WSZYSTKO – 78.000 zł z przeznaczeniem 
na dofi nansowanie projektu: Ogólnopolski Festiwal Zaczarowanej Piosenki 
„A na tym rynku w Krakowie”

Cel projektu to pomoc utalentowanym wokalnie, niepełnosprawnym osobom 
w zaistnieniu na profesjonalnej scenie muzycznej, bez stosowania żadnych taryf 
ulgowych.

Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, które są uzdolnione 
wokalnie, ale ich sytuacja społeczna nie pozwala na rozwój talentów oraz dosko-
nalenie się (programem zostało objętych 30 osób).

Dotacja została przeznaczona na stypendia i nagrody dla 6 wokalistów.

Efekty realizacji projektu wiążą się przede wszystkim z poprawą samooceny 
niepełnosprawnych uczestników festiwalu, a także z poprawą ich umiejętności 
i kondycji zdrowotnej dzięki przyznanym im stypendiom.

Projekt recenzowany przez eksperta Fundacji.

4. Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji ARTERIA – 17.250 zł z prze-
znaczeniem na dofi nansowanie projektu: Nasz – czyli Ślązaków – portret 
własny

Cel projektu to przekazanie wiedzy na temat historii własnego miasta, rodziny, 
miejsc codziennego przebywania oraz integracja wychowanków Centrum.
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Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, 20 wychowanków 
w wieku od 18 do 33 lat.

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla plastyków i dydaktyka, 
materiały plastyczne oraz wizyty muzealne.

Efektem realizacji projektu jest zainteresowanie społeczności oraz rodzin osób 
niepełnosprawnych zapobieganiem regresowi umysłowemu niepełnosprawnych.

Projekt rekomendowany przez katowicki oddział Citi Handlowy.

5. Stowarzyszenie ORSUS – 17.200 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
projektu: Moje miasto: Społeczeństwo wspólnych inicjatyw i aktywizacji 
obywatelskiej

Celem projektu jest promocja idei społeczeństwa obywatelskiego oraz posze-
rzenie wiedzy na temat rozwoju regionalnego.

Projekt adresowany jest do liderów łódzkich organizacji pozarządowych, 
wolontariuszy organizacji społecznych, przedstawicieli środowisk nauczyciel-
skich, działaczy lokalnych oraz reprezentantów partii politycznych.

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla trenerów oraz koszty 
organizacji szkoleń.

Efektem realizacji projektu jest przygotowanie gotowych do wdrożenia projek-
tów aktywizacji społecznej.

Projekt rekomendowany przez łódzki oddział Citi Handlowy.
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6. Stowarzyszenie Ochotniczych Hufców Pracy Terenowej Oddział 
w Olsztynie – 11.170 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: 
Akademia Wolontariusza

Celem projektu jest aktywizacja społeczna młodzieży.

Projekt adresowany jest do wolontariuszy i osób współpracujących z organi-
zacją (28 osób).

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia dla osób prowadzących war-
sztaty oraz na koszty organizacji szkoleń.

Efektem realizacji projektu jest nabycie przez benefi cjentów umiejętności lider-
skich.

Projekt rekomendowany przez olsztyński oddział Citi Handlowy.

7. Powiślańska Fundacja Społeczna – 19.800 zł z przeznaczeniem na dofi nan-
sowanie projektu: Środowiskowy Program Psychoprofi laktyczny
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Celem projektu jest zapobieganie patologii wychowania dzieci i młodzieży oraz 
wynikającym z niej kryzysom szkolnym, uzależnieniom, przemocy i marginali-
zacji.

Projekt adresowany jest do 65 dzieci i młodzieży, 60 rodzin, 15 stażystów, 
9 pracowników ognisk wychowawczych, 1.500 uczestników imprezy integracyj-
nej.

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osób prowadzących trening 
psychologiczny, ewaluatora oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników.

Efektem realizacji projektu jest ograniczenie konieczności kierowania dzieci 
i młodzieży do stacjonarnych placówek opiekuńczych i resocjalizacyjnych.

Projekt rekomendowany przez katowicki oddział Citi Handlowy.

8. Komitet Ochrony Praw Dziecka – 46.550 zł z przeznaczeniem na dofi nanso-
wanie projektu: Wykorzystanie seksualne dzieci – program szkoleniowy 
dla grup zawodowo pracujących z dziećmi i/lub rodzinami

Celem projektu jest doskonalenie systemu pomocy dzieciom – ofi arom wyko-
rzystywania seksualnego.

Projekt adresowany jest do 180 osób pracowników szkół, organizacji pozarzą-
dowych, personelu szpitali, policjantów, pracowników OPS, oraz szerokiej grupy 
czytelników poradnika.

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia ekspertów oraz przygotowa-
nie techniczne broszury i poradnika.

Efektem realizacji projektu jest nagłośnienie problematyki wykorzystywania 
seksualnego, skuteczniejsza i bardziej profesjonalna pomoc dla dzieci.

Projekt rekomendowany przez warszawski oddział Citi Handlowy.

9. Stowarzyszenie APERIAMUS – Wspieranie Rozwoju Osobowego 
– 10.000 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: Profesjonalny 
wolontariusz, pracownik organizacji pozarządowej

Cele projektu to poprawa skuteczności i profesjonalizmu podejmowanych przez 
wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych działań, poprawa relacji 
interpersonalnych oraz współpracy w organizacjach pozarządowych, zwiększe-
nie motywacji do pracy w organizacjach pozarządowych oraz poprawa sytuacji 
młodych ludzi na rynku pracy.



Adresatami projektu jest ok. 285 wolontariuszy oraz pracowników organizacji 
pozarządowych w wieku 16 – 27 lat z województw: dolnośląskiego, lubuskiego, 
wielkopolskiego oraz opolskiego.

Dotacja przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z przeprowa-
dzeniem szkoleń.

Efekty projektu to większy profesjonalizm w podejściu do osób potrzebujących 
pomocy; poprawa efektywności współpracy w zespole, kontaktów z przełożo-
nymi oraz współpracownikami.

Projekt rekomendowany przez wrocławski oddział Citi Handlowy.

NAUKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – 5 dotacji na łączną kwotę 86.235 zł

1. Lubelskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego – 30.813 zł z przezna-
czeniem na dofi nansowanie projektu: ABC Kobiety przedsiębiorczej

Cele projektu to wsparcie wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród kobiet 
na terenie powiatu lubelskiego oraz dostosowanie ich przedsiębiorczości 
do lokalnych potrzeb gospodarki rynkowej.

Projekt ma charakter szkoleniowy i ma za zadanie aktywizację gospodarczą 
kobiet oraz dostarczenie im wiedzy potrzebnej do założenia i poprowadzenia 
własnej działalności gospodarczej.

Projekt adresowany do kobiet z terenu powiatu lubelskiego, które najszybciej 
zgłosiły się na szkolenie (20 uczestniczek).

Dotacja została przeznaczona na koszta związane z organizacją szkole-
nia, zakupem niezbędnych materiałów szkoleniowych oraz na wynagrodzenia 
dla trenerów.

Efekt szkolenia to pozytywny przykład na to, że możliwe jest podniesienie 
swoich kwalifi kacji i możliwości, co bezpośrednio wiąże się ze wzrostem udziału 
kobiet w zatrudnieniu w sektorze biznesu oraz w samych szkoleniach z zakresu 
przedsiębiorczości. 

Projekt rekomendowany przez lubelski oddział Citi Handlowy.
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6 dotacji

86.190 zł



Raport Fundacji Kronenberga76

2. Lubelski Ośrodek Samopomocy – 17.800 zł z przeznaczeniem na dofi nan-
sowanie projektu: Przedsiębiorcze NGO’s – cykl warsztatów i spotkań dla 
przedstawicieli organizacji pozarządowych z powiatu lubelskiego

Cele projektu to uświadomienie przedstawicielom NGO konieczności szukania 
nowych sposobów przedsiębiorczości oraz pokazanie nowych form działalności 
poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności liderów społecznych.

Projekt adresowany do pracowników organizacji pozarządowych, którzy wzięli 
udział w seminariach i warsztatach oraz udzielono im porad prawnych (łącznie 
110 osób).

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z organizacją 
szkolenia, wynajęciem sprzętu multimedialnego, drukiem niezbędnych materia-
łów szkoleniowych i promocyjnych oraz na wynagrodzenia dla osób prowadzą-
cych.

Efekt szkolenia to podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu przedsiębior-
czości społecznej osób zainteresowanych oraz wzrost integracji środowiska 
pozarządowego z samorządem i biznesem.

Projekt rekomendowany przez lubelski oddział Citi Handlowy.

3. Fundacja Rozwoju Gminy Zelów woj. Łódzkie – 12.630 zł z przeznacze-
niem na dofi nansowanie projektu: Biznes w szkole

Cele projektu to zainteresowanie uczniów perspektywą prowadzenia włas-
nej działalności gospodarczej oraz zapoznanie ich z podstawowymi prawami 
i mechanizmami rynkowymi.

Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (8 osób) oraz 
dzieci młodszych (20 osób).
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Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenia osób prowadzących warsztaty 
oraz na materiały szkoleniowe i nagrody dla uczestników.

Efekt szkolenia to zdobycie praktycznej wiedzy przez uczniów.

Projekt rekomendowany przez łódzki oddział Citi Handlowy.

4. Stowarzyszenie Oświatowo – Edukacyjne PRZYJACIELE NAUKI NA WARMII 
LOG–WARM – 10.472 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie projektu: ABC 
Młodego Przedsiębiorcy

Cele projektu to zainteresowanie uczniów wiedzą z zakresu ekonomii i fi nansów, 
nauka umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym.

Projekt adresowany jest do 20 uczniów gimnazjum, którzy przeszli rekruta-
cję.

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie nauczycieli prowadzących 
oraz na zakup sprzętu technicznego, przejazdy i wyżywienie uczestników.

Efekt szkolenia to zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości 
oraz rozwój ich umiejętności pracy z komputerem.

Projekt rekomendowany przez olsztyński oddział Citi Handlowy.

5. Fundacja Wieś w XXI Wiek – 14.520 zł z przeznaczeniem na dofi nansowanie 
projektu: Mało nas, mało nas....Ciebie tu potrzeba

Cele projektu to przygotowanie merytoryczne i motywacyjne grupy długotrwale 
bezrobotnych do podjęcia zatrudnienia.

Projekt adresowany jest do 25 osób bezrobotnych o niskim wykształceniu, 
mieszkańców gmin popegeerowskich.

Dotacja została przeznaczona na wynagrodzenie doradców zawodowych, koor-
dynatora projektu, przygotowanie i druk folderów oraz transport uczestników.

Efekt szkolenia to określenie możliwości każdego z benefi cjentów oraz stwo-
rzenie planów doszkalania, wyeliminowanie obaw związanych z podjęciem pracy 
lub założeniem własnej działalności gospodarczej.

Projekt rekomendowany przez olsztyński oddział Citi Handlowy.


