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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU 
z działalności Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga  

(Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy) 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2016roku 

 
Fundacja 
 
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy została założona przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. 
(działający obecnie pod marką Citi Handlowy) w 1996 roku, dla uczczenia 125. rocznicy  
jego powstania. Jest jedną z najstarszych i największych fundacji korporacyjnych w Polsce. 
 
Misją Fundacji jest prowadzenie działań na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji finansowej  
i przedsiębiorczości, ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji wolontariatu oraz społecznej 
odpowiedzialności biznesu. Strategicznym celem działania jest ciągłe umacnianie wizerunku Citi 
Handlowy jako lidera wśród firm zaangażowanych społecznie.  
 
Na czele Fundacji stoi Rada, której członkami są wybitni przedstawiciele świata  
nauki, kultury i biznesu. W 2016 roku Radzie przewodniczyła prof. Daria Nałęcz, funkcję 
wiceprzewodniczących pełnili Pani Jenny Grey i Pan Paweł Zegarłowicz, zaś do członków należeli: 
prof. Andrzej Blikle, prof. Jerzy Dietl, prof. Anna Giza-Poleszczuk, prof. Janina Jóźwiak  
(zmarła 19 lipca 2016 r.), prof. Andrzej K. Koźmiński, dr Krzysztof Pawłowski, prof. Jacek Purchla, 
prof. Andrzej Rottermund i prof. Henryk Samsonowicz. 
 
Za bieżącą działalność Fundacji w 2016 roku bezpośrednio odpowiadał trzyosobowy Zarząd, w skład 
którego wchodzili: Krzysztof Kaczmar – prezes Zarządu oraz członkowie: Agnieszka Dydycz  
(do 28 czerwca 2016 r.) i Dorota Szostek-Rustecka. 
 
Kontrolę zgodności działania Fundacji z celami statutowymi oraz zasadami rachunkowości prowadziła 
Komisja Rewizyjna, której przewodniczyła Agnieszka Paczkowska. Członkami Komisji byli: Urszula 
Mroczkowska i Marek Furtek. 
 
Członkowie władz Fundacji pełnili swoje funkcje społecznie. 
 
W 2016 roku prowadzone przez Fundację programy koordynowane były przez następujących 
pracowników: dyrektora ds. programowych – Norberta Konarzewskiego, menadżer  
ds. administracyjnych – Danutę Malitkę-Górską oraz koordynatorów programowych -  Agnieszkę 
Łukasiak i Paulinę Zalewską. 
 
Z menadżerem i koordynatorami współpracowali starsi specjaliści programowi: Rafał Skrzydeł  
(do 30 kwietnia 2016 r.) i Grzegorz Wach;  specjaliści programowi: Kinga Błaszczyk, Anna Kaim,  
Anna Langner-Kokowska i Małgorzata Wróblewska (do 30 czerwca 2016 r.) oraz młodsza specjalistka 
programowa - Marta Ganclerz (do 31 marca 2016 r.). Za komunikację działań Fundacji odpowiadała 
starsza specjalistka ds. komunikacji Magdalena Olejnicka, zaś za kontrolę dotowanych projektów 
specjalista ds. kontroli wykorzystania dotacji – Wojciech Zatorski (do 31 sierpnia 2016 r.). 
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DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA 
 
Rada Fundacji, uchwałą z 28 czerwca 2016 roku, przyjęła sprawozdanie Zarządu  
z działalności w 2015 roku. Zarząd Citi Handlowy 20 lipca 2016 roku zaakceptował sprawozdanie 
z działalności Fundacji z 2015 roku oraz bilans za ten rok. 
 
Zarząd Fundacji odbył w 2016 roku dziewięć posiedzeń, podczas których omawiał zagadnienia 
dotyczące udzielania dotacji, organizacji prac Fundacji, jej przedsięwzięć programowych, 
gospodarowania funduszami, współpracy z Fundatorem oraz instytucjami partnerskimi.  
 
W tym samym okresie dwukrotnie zebrała się Rada, w celu przyjęcia dokumentów sprawozdawczych 
oraz uchwalenia programu na kolejny rok. Komisja Rewizyjna spotkała się pięć razy, sprawując 
bieżący nadzór nad sposobem realizowania przez Zarząd i biuro Fundacji budżetu przyjętego na 2016 
rok oraz sprawdzając rezultaty kontroli wykorzystania dotacji. 
 
W 2016 roku Fundacja prowadziła działalność programową dzięki środkom otrzymanym od Fundatora, 
Banku Citi Handlowy. W 2016 roku przychody Fundacji wyniosły 3 525 971,35 zł. Citi Handlowy 
przekazał Fundacji łącznie kwotę w wysokości 3 505 918,37 zł na kontunuację działalności 
programowej i statutowej Fundacji. Ponadto Fundacja otrzymała od Citibank Europe PLC 17 880 zł  
na organizację ofsajtów oraz darowizny od osób fizycznych w wysokości 2 172,98 zł.  
 
W 2016 roku utrzymano politykę powierzenia kapitału Fundacji w zarządzanie Legg Mason 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna. Komitet Inwestycyjny spotkał się w 2016 roku 
jeden raz, by ocenić sytuację dla inwestorów na polskim rynku oraz wyniki zrealizowane przez Legg 
Mason TFI S.A. w tym okresie. 
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Edukacja ekonomiczna 
 
Hi-Tech Startup Projekt  
 
Hi- Tech Startup to projekt z obszaru komercjalizacji pomysłów naukowych realizowany w partnerstwie 
Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości oraz 
Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej. 
 
Cele programu: 
Projekt ma na celu przekucie koncepcji młodych naukowców i inżynierów w produkty lub usługi o 
charakterze komercyjnym. Dzięki temu ich pomysłodawcy otrzymają szansę  znalezienia zatrudnienia 
w organizacjach zainteresowanych ich rozwiązaniami technologicznymi, mogą sprzedawać swoje 
koncepcje inwestorom lub rozpocząć własną działalność gospodarczą. Celem długoterminowym 
Projektu jest wspieranie rozwoju innowacji w polskiej gospodarce. Honorowy patronat objęła 
Prezydent m.st. Warszawy. 
 
Realizacja programu:  
Do programu wpłynęło 110 zgłoszeń, z których Kapituła wyselekcjonowała 50 rozwiązań młodych 
naukowców/inżynierów (w wieku 24-35), specjalizujących się w hi-tech (IT, automatyka i robotyka, 
telekomunikacja, itp.). Ich autorzy brali udział w szeregu warsztatów i spotkań mentoringowych 
mających na celu wypracowanie optymalnego modelu biznesowego ich pomysłów. 30 najbardziej 
perspektywicznych modeli biznesowych zostało zakwalifikowanych do udziału w 3 miesięcznym 
module inkubacji. W tym okresie uczestnicy programu mieli między innymi dostęp do  laboratoriów 
Politechniki Warszawskiej. Finalnie 10 projektów zostało zidentyfikowanych jako inwestycje gotowe, a 
3 z nich rozpoczęło zaawansowane rozmowy z inwestorami strategicznymi odnośnie wsparcia 
kapitałowego ich przedsięwzięć. Te podmioty zostały zaprezentowane podczas gali finałowej 
programu, która odbyła się w czerwcu 2016 roku. 
 
Zwycięskie firmy: 
 

 AiMS® (Agriculture Inteligent Monitoring System) - system przeznaczony dla małych i 
średnich gospodarstw, mający pomóc im w zwiększeniu hodowli i uzyskaniu lepszych plonów 
przy zmniejszeniu ilości wody i nawozów oraz redukcji  kosztów 

 CityGuideTour - aplikacja mobilna przeznaczona dla turystów, wykorzystująca Rozszerzoną 
Rzeczywistość (AR) w widoku aparatu telefonicznego. 

 Weebo3D - połączenie innowacyjnych gogli VR oraz inteligentnego oprogramowania 
posiadającego funkcję personalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. 

 
 

Raport „Polskie Startupy” 
 
Raport „Polskie Startupy” to druga edycja ogólnopolskich badań nad kondycją młodych firm 
technologicznych oraz ich otoczeniem instytucjonalnym. Partnerami projektu byli: Fundacja 
Kronenberga przy Citi Handlowy, Fundacja Startup Poland, Fundusz Wyszehradzki oraz Google. 
 
Cele programu: 
Badanie otoczenia instytucjonalnego polskich startupów jest pionierskim tego typu projektem na 
polskim rynku i ma na celu diagnozę kondycji i potrzeb młodych firm z obszaru gospodarki cyfrowej.  
 
Realizacja programu: 
W ramach drugiej edycji programu udało się przebadać o ponad połowę więcej firm, niż w premierowej 
edycji. W diagnozie wzięło udział blisko 700 startupów. Ogłoszenie wyników badania miało miejsce 
podczas XXVI Ekonomicznego Forum w Krynicy we wrześniu 2016 roku.  
Kluczowe wnioski z badania to globalna skala działania nowo powstających firm z branży cyfrowej. 
Skuteczne funkcjonowanie w tym obszarze wymaga szerokiej działalności międzynarodowej i takie 
sprofilowanie produktów i usług, by zaspokajać potrzeby zarówno klientów polskich, jak i 
zagranicznych. 
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Znaczna część firm, na wzór krajów rozwiniętych, rozwija się w oparciu o własne zasoby finansowe i 
wykorzystuje bootstrapping, czyli szybko generuje przychody i unika kosztownych inwestycji na 
starcie. 
 
Wnioski z badań na pierwszy plan wysuwają konieczność funkcjonowania efektywnego ekosystemu – 
instytucjonalnej sieci powiązań, która pozwalałaby młodym firmom zarówno nawiązywać ciekawe 
kontakty biznesowe, jak i czerpać doświadczenia od bardziej rozwiniętych podmiotów i liderów opinii. 
 

„Postawy Polaków wobec finansów” IX edycja  
 
W 2016 zrealizowana została, wraz z Fundacja THINK! IX edycja badania „Postawy Polaków wobec 
finansów”. Jego głównym celem jest określenie postaw Polaków wobec  finansów osobistych: 
zarządzania budżetem domowym, oszczędzania, inwestowania emerytury.  Badanie zrealizowano na 
reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 – 75 lat (n= 1028) techniką CAPI (Computer Assisted 
Personal Interviews) we wrześniu 2016 r.  
 
Jak wynika z badania, z perspektywy lat widać pewną poprawę, wciąż jednak pozostaje rozdźwięk 
między deklarowanym podejściem do oszczędzania, a stanem faktycznym. Wprawdzie w 2010 58% 
badanych widziało sens w oszczędzaniu, a dziś aż 70%, jednak zmiana po stronie regularnie 
oszczędzających jest minimalna - 10% respondentów robiło tak w 2010, a 13% obecnie. Częściej 
sens w oszczędzaniu widzą Polki (23% vs 18% Polaków), i są tą częścią społeczeństwa, która 
bardziej regularnie, oraz w oparciu o profesjonalne źródła informacji (51% vs 42% mężczyzn ) - 
korzysta w swych decyzjach z materiałów instytucji finansowych. 
 
W ramach 9 edycji „Postaw Polaków wobec finansów” na przełomie września i listopada 2016  
zrealizowano także badanie dotyczące tego, w jaki sposób Polacy podchodzą do wydatków w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia. Badanie zostało zrealizowane technika CATI (Computer Assisted 
Telephone Interviews).   
 
Z badania wynika, że dla 60% z nas święta Bożego Narodzenia to czas dla rodziny i 89% 
respondentów planuje spędzenie tego okresu w gronie więcej niż 3 osób. Co ciekawe aż 29% 
Polaków zasiądzie do wigilijnego stołu w gronie co najmniej 10-osobowym. W tej sytuacji zastanawia 
fakt, że 73% z nas deklaruje pokrycie wydatków świątecznych z bieżących środków, a dla 53% 
badanych będzie to kwota przekraczająca 600 zł. Jest to zatem minimum ? mediany wynagrodzeń w 
kraju. Nie są zatem środki, które można w prosty sposób wygospodarować z domowego portfela. 
Dodatkowo 30% z nas przyznaje, że ulegając świątecznej gorączce w żaden sposób nie ogranicza 
swoich wydatków. Święta to zatem czas, gdy rezygnujemy z postawy skrupulatnego księgowego, 
która cechuje nas na co dzień. Przypomnijmy bowiem, że zgodnie z wynikami IX edycji badania 
"Postawy Polaków wobec finansów" jedynie 18% przyznaje, że nie kontroluje swoich wydatków, a aż 
27% z nas zwraca uwagę nawet na te najmniejsze. 

 
Konkurs Emerging Market Champions Citi Handlowy 
 
Konkurs Emerging Market Champions Citi Handlowy skierowany jest do firm z sukcesem 
dokonujących ekspansji na rynkach zagranicznych – zarówno polskich, działających poza granicami 
naszego kraju, jak i zagranicznych, inwestujących w Polsce. Pierwsza kategoria promuje polskie firmy, 
które rozszerzają działalność poza granice kraju, druga adresowana jest do przedsiębiorstw 
zagranicznych pochodzących z emerging markets, które dokonują w Polsce znaczących inwestycji, 
stwarzając tym samym nowe miejsca pracy oraz wpływając na rozwój naszego kraju. 
 
Cele programu:  
Konkurs Emerging Market Champions Citi Handlowy ma na celu wyłonienie i uhonorowanie liderów 
przedsiębiorczości z sukcesem rozwijających działalność za granicą. Nagroda Emerging Market 
Champions przyznawana jest zarówno polskim firmom wykraczającym ze swoją działalnością poza 
granice kraju, jak i podmiotom z emerging markets, które z sukcesem inwestują w Polsce, tworząc tym 
samym nowe miejsca pracy oraz wpływając pozytywnie na rozwój naszego kraju. Nagradzając polskie 
i zagraniczne firmy, chcemy, by ich działania stały się przykładem i motywacją do ekspansji dla innych 
przedsiębiorców.  
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Realizacja programu: 
Nagroda Emerging Market Champions od 2015 r. przyznawana jest w dwóch kategoriach: „Polskie 
inwestycje zagraniczne” i „Zagraniczne inwestycje w Polsce”. Pierwsza kategoria promuje polskie 
firmy, które rozszerzają działalność poza granice kraju. W ramach tej kategorii oceniane są: zasięg 
geograficzny działalności firmy oraz skala inwestycji za granicą. Druga natomiast adresowana jest do 
przedsiębiorstw zagranicznych inwestujących w Polsce. Ocenie podlegają skala inwestycji w Polsce i 
liczba stworzonych miejsc pracy na terenie Polski. 
 
Zgłoszenia konkursowe dokonywane są przez Radę Ekspertów zrzeszającą 300  osób z różnych 
środowisk, istotnych dla życia publicznego i gospodarczego w Polsce, m.in.: byłych i obecnych 
ministrów, prezydentów miast, rektorów uczelni wyższych, ambasadorów państw z emerging market w 
Polsce, przedstawicieli izb gospodarczych i mediów.  
 
Na podstawie nadesłanych nominacji wyboru laureatów dokonała Kapituła Konkursu obradująca pod 
przewodnictwem Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów i spraw zagranicznych RP oraz 
przewodniczącego Rady Nadzorczej Citi Handlowy w składzie:  

 Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji „Lewiatan”,  

 Michał Broniatowski, redaktor naczelny „Forbes”,  

 Solange Olszewska, współwłaściciel i doradca Zarządu Solaris Bus&Coach S.A.,  

 Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej,  

 Beata Stelmach, prezes GE w Polsce i krajach nadbałtyckich,  

 Bartłomiej Pawlak, członek Rady Nadzorczej  Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych. 

 
W trzeciej edycji konkursu nominowanych zostało 82 firmy: 53 w kategorii „Polskie inwestycje 
zagraniczne” i 29 w kategorii „Zagraniczne inwestycje w Polsce”.  
 
Uroczysta gala wręczenia nagród w drugiej edycji konkursu odbyła się 29 września  2016 r. podczas 
Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie. Zwycięzcą w kategorii "Zagraniczne inwestycje w 
Polsce" została firma CEMEX Polska sp. z o.o. nagrodzona za stały rozwój działalności w Polsce, 
liczne inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Na szczególną uwagę zasługuje wyjątkowa 
inwestycja ekologiczna w Cementowni Chełm (2013 rok), która jest punktem odniesienia dla branży na 
całym świecie. CEMEX Polska sp. z o.o. od lat znajduje się również w czołówce najbardziej 
odpowiedzialnych społecznie firm produkcyjnych. 
 
Laureatem Nagrody Emerging Market Champions Citi Handlowy w kategorii „Polskie inwestycje 
zagraniczne” została Amica S.A. za konsekwentnie realizowany  plan ekspansji zagranicznej.  W 
ramach przyjętej w 2014 roku 10-letniej strategii rozwoju firma systematycznie dokonuje akwizycji 
zagranicznych firm, mocno zakorzenionych i rozpoznawalnych na rynkach lokalnych. Rozwój 
działalności zagranicznej ukierunkowany jest głównie na wymagające rynki Europy Zachodniej. W 
latach 2015-2018 roku firma zakłada przeznaczenie 160 mln EUR na inwestycje, w tym 62 mln na 
akwizycje zagraniczne. 
 
Wręczenie nagród odbyło się podczas panelu „Rynki wschodzące: slalom między zagrożeniami. 
Brexit, pułapka średniego wzrostu, wyzwania demograficzne", w którym udział wzięli: 

 Marek Belka, b. premier RP,  

 Jerzy Hausner, profesor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

 Grzegorz Kołodko, dyrektor, Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji 
TIGER, Akademia Leona Koźmińskiego, Polska 

 Ebrahim Rahbari, dyrektor zespołu ds. Gospodarki Światowej, Citi, USA 
 
Debatę moderował były minister finansów i spraw zagranicznych RP Andrzej Olechowski, 
przewodniczący Rady Nadzorczej Citi Handlowy. 
 
Uzupełnieniem projektu są badania dotyczące klimatu prowadzenia biznesu w Polsce oraz globalnego 
potencjału krajowych firm. Trzecia edycja badania dotyczyła tego, w jaki sposób przedsiębiorstwa 
sprzedają poza granicami naszego kraju. 
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OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO  
 
Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego to jeden z najważniejszych obszarów działalności 
Fundacji. W jego ramach prowadzone są działania o kluczowym znaczeniu dla kultury polskiej.  
 
Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora  
 
Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora przyznawana jest za wybitne osiągnięcia, mające na celu 
ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach: działalność muzealna, 
konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego  
za granicą; przedsięwzięcia samorządowe, służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne  
i zbiorowe inicjatywy, mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa 
kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego  
w Polsce. 
 
Nagroda im. Gieysztora jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie  
w tej dziedzinie. Jej wysokość wynosi 50 000 zł. 
 
Cele programu 
Celem przedsięwzięcia jest promocja oraz wsparcie osób i instytucji, które podejmują się działań 
służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego zarówno w kraju, jak i za granicą.  
 
Realizacja programu 
 
Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody 
oraz instytucje kultury – państwowe, samorządowe bądź pozarządowe. 

 
Laureatów wybiera Kapituła, obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, w skład 
której wchodzą członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz pięciu Laureatów Nagrody. 
 
Działania realizowane w ramach programu w 2016 roku, podzielone były na działania związane  
z XVII i XVIII edycją Nagrody. 
 
W XVII edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora, Kapituła postanowiła przyznać to prestiżowe 
wyróżnienie Krystynie Zachwatowicz - Wajdzie i Andrzejowi Wajdzie za wybitne dokonania w sferze 
filmu i teatru promujące polską kulturę, a także za upowszechnianie wiedzy o potrzebie ochrony 
dziedzictwa kulturowego w Polsce i wpływ na jego utrwalanie i popularyzację. Kapituła zwróciła także 
szczególną uwagę na zaangażowanie Państwa Wajdów w działalność muzealną oraz wyjątkową 
wartość działań na rzecz dialogu międzykulturowego. Uroczysta gala wręczenia nagrody odbyła się  
17 lutego w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie.  
 
Do XVIII edycji Nagrody nadesłanych zostało 90 nominacji. Cztery kandydatury zostały zgłoszone 
równolegle przez różne podmioty. Ostatecznie liczba nominowanych wyniosła 86.  36 nominacji 
zostało zgłoszonych przez instytucje kultury (takie jak muzea, teatry, biblioteki czy stowarzyszenia),  
38 przez jednostki samorządu terytorialnego, 7 przez członków Kapituły Nagrody, 4 przez szkoły 
wyższe, 5 przez placówki zagraniczne. 
 
Kapituła Nagrody, obradująca w grudniu 2016 roku, w ramach XVIII edycji Nagrody, postanowiła 
przyznać wyróżnienie państwu Elżbiecie i Krzysztofowi Pendereckim, którzy zostali nagrodzeni  
za szczególną troskę o dziedzictwo muzyczne, wysoki poziom edukacji muzycznej  
oraz za prowadzoną od lat działalność na rzecz popularyzacji w Polsce muzyki klasycznej.  
Przede wszystkim  zaś, za konsekwentne wspieranie utalentowanych muzyków i powołanie do życia 
Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach – wyjątkowej 
przestrzeni, gdzie uzdolniona muzycznie młodzież może rozwijać swoją wrażliwość i udoskonalać 
swój warsztat, współpracując z najwybitniejszymi wirtuozami z całego świata. Uroczysta gala 
wręczenia nagrody odbyła się 8 lutego w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. 
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Odzyskiwanie dzieł sztuki  
 
Jest to program realizowany przez Fundację Kronenberga we współpracy z Ministerstwem Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych.  
 
Jego celem jest odzyskiwanie dóbr kultury utraconych przez Polskę w czasie i w wyniku II wojny 
światowej. Odzyskane dzieła przekazywane są do pierwotnego właściciela lub jego prawnego 
następcy.  
 
Procedura odzyskiwania dzieł sztuki jest następująca: 
 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) raz w roku przekazuje Fundacji 
rekomendowaną listę wybranych dzieł, które udało się zlokalizować i istnieje realna szansa ich 
odzyskania. Wykaz zawiera między innymi orientacyjną wartość każdego obiektu  
oraz lokalizację, w której znajdował się przed zaginięciem.  

 Otrzymana od MKiDN lista zostaje przedstawiona do oceny Radzie Programu, która na jej 
podstawie opiniuje i rekomenduje dzieło sztuki warte objęcia działaniami programu.  
W przypadku, gdy żadne z przedstawionych dzieł sztuki nie znajduje uznania Rady, może  
ona podjąć decyzję o nierekomendowaniu żadnego z dzieł sztuki w danej edycji programu. 

 W sytuacji, gdy Rada rekomenduje dzieło sztuki, które należy objąć programem, Fundacja 
Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
podejmują działania na rzecz odzyskania danego dobra kultury.  

 Odzyskane obiekty mogą zostać przekazane wyłącznie do instytucji państwowych (muzea, 
galerie itp.), do pierwotnego właściciela lub jego prawnego następcy, a w przypadku ich braku 
do rekomendowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego instytucji.  
Nie ma możliwości przekazania odzyskanego dzieła sztuki do kolekcji prywatnych. 

 Po odzyskaniu i sprowadzeniu dzieła sztuki do Polski, przekazanie odbywa się podczas 
uroczystej gali, która zostaje zorganizowana we współpracy z instytucją, do której trafi 
odzyskany obiekt.  

 Program jest realizowany w rocznych edycjach. 
 

W 2016 roku uruchomiona została aplikacja ArtSherlock, powstała w partnerskiej współpracy Fundacji 
Communi Hereditate i  Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy. Aplikacja korzysta  z bazy 
zaginionych dzieł sztuki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (63.000 obiektów) i do dnia 
dzisiejszego została zainstalowana w ponad 7.000 smartfonów w 30 krajach świata i użyta 15 000 
razy.  
 
Z aplikacji może korzystać każda osoba, która zainstaluje ją na swoim telefonie. Jej kluczowa wartość 
polega na zwiększeniu skali poszukiwań. Do tej pory wyłącznie ekspert mógł zidentyfikować, czy dany 
obiekt należy do poszukiwanych, utraconych dzieł sztuki. Obecnie może to zrobić każdy posiadacz 
smartfona.  
 

Program Korzenie  
 
Cele programu: 
Dzięki programowi Fundacja propagowała wiedzę o dokonaniach rodziny Kronenbergów oraz badała 
historię Banku Handlowego w Warszawie S.A., najstarszego, nieprzerwanie działającego banku  
w Polsce. 
 
Realizacja programu: 
W 2016 w ramach programu zostały opracowane i przygotowane kopie egzemplarza statutu Banku 
Handlowego w Warszawie S. A. z 1870 r. w wersji polskiej i angielskiej.  

 
 
 
 
 
 



9 

 

WOLONTARIAT PRACOWNICZY 
 
PROGRAM WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO W CITI  
 
Poprzez Program Wolontariatu Fundacja regularnie stwarza możliwości i zachęca pracowników do 
aktywnych działań społecznych, zapewnia wolontariuszom wsparcie merytoryczne, organizacyjne i 
finansowe, a także prowadzi działania edukacyjne, dotyczące wolontariatu wewnątrz banku i poza 
nim.  
 
Cele programu 
Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego w Citi jest wspieranie i rozwijanie zaangażowania 
społecznego pracowników Banku i spółki Citi. 
 
Realizacja programu 
Program Wolontariatu Pracowniczego pomaga obecnym i emerytowanym pracownikom Banku  
i Citi dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w ramach wybranych przedsięwzięć 
społecznych.  
 
Pracownicy angażują się zarówno indywidualnie, jak i grupowo. Tworzą również autorskie projekty, 
w ramach których wspierają lokalne społeczności; pracują m.in. z dziećmi i młodzieżą, osobami 
starszymi, , osobami niepełnosprawnymi; pomagają także w schroniskach dla zwierząt. 
 
W minionym roku Fundacja kontynuowała kluczowe projekty realizowane w ramach Programu, takie 
jak:  
 

 XI edycja Światowego Dnia Citi dla Społeczności – wolontariusze Citi wspólnie  
ze znajomymi i członkami rodzin zaangażowali się 3299 razy, realizując 217 projektów, 
skierowanych do ponad 31 000 potrzebujących z całej Polski; 

 Wyjazdy integracyjne z wolontariatem – kierowane zarówno do pracowników,  
jak i praktykantów Citi; w 2016 roku, zrealizowanych zostało 6 wyjazdów integracyjnych,  
w których wzięło udział ponad 300 wolontariuszy Citi; 

 Akcja „Zostań Asystentem św. Mikołaja” – projekt adresowany do podopiecznych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, świetlic środowiskowych, ośrodków pomocy społecznej oraz 
placówek interwencji kryzysowej. W ramach świątecznych inicjatyw, wolontariusze, przy 
wsparciu Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, przygotowują dla najmłodszych prezenty 
świąteczne oraz bale karnawałowe. Oprócz wymienionych, wolontariusze angażują się całymi 
zespołami czy grupami w ramach danej lokalizacji Citi i prowadzą zbiórki potrzebnych 
artykułów oraz środków na rzecz wybranych placówek (domy samotnej matki, domy dziecka, 
ośrodki pomocy społecznej, schroniska dla zwierząt). Łącznie, w 33 inicjatywach, 
wolontariusze Citi zaangażowali się ponad 300razy, obejmując swoimi działaniami ponad 
11000 dzieci;  

 Wolontariat indywidualny – obok głównych projektów Programu, wolontariusze angażują się 
również indywidualnie w mniejsze przedsięwzięcia, takie jak: pomoc przy organizacji 
wydarzeń kulturalnych, prowadzenie korepetycji dla dzieci i młodzieży czy zajęć edukacji 
finansowej, regularna pomoc zaprzyjaźnionym społecznościom według ich potrzeb; w 2016 
roku  26 wolontariuszy w ramach pięciu projektów indywidualnych dotarło do około 500 
odbiorców. 
 

W 2016 roku, w ramach projektu Wolontariat Seniorów, aktywnością wykazały się także emerytowane 
pracownice banku. Tradycyjnie już, wspierały swoim zaangażowaniem takie projekty jak: Światowy 
Dzień Citi dla Społeczności i akcję „Zostań Asystentem Św. Mikołaja”. 
 
Niesłabnącym zainteresowaniem wśród wolontariuszy Citi i wolontariuszy organizacji partnerskich 
cieszy się zainaugurowany we wrześniu 2012 roku Klub Wolontariusza. Projekt zakłada cykliczne 
spotkania w kameralnym gronie, które są przestrzenią odpowiedzi na pytania i wątpliwości, a także 
miejscem doskonalenia umiejętności przydatnych w pracy wolontariusza. W 2016 roku odbyły się dwa 
spotkania członków Klubu, na których byli obecni także wolontariusze innych firm, takich  
jak Totalizator Sportowy, PKN Orlen czy Centrum Wolontariatu UW oraz wolontariuszki seniorki. 
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W 2016 roku w ramach 256 akcji przeprowadzonych przy współpracy z Fundacją Kronenberga  
przy Citi Handlowy wolontariusze zaangażowali się 3734 razy na rzecz ponad 33 000 odbiorców, 
przepracowując ponad 19 000 godzin. 
 
 
Badania  
W 2016 roku w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Wolontariusze Citi dotarli z pomocą  
do ok. 33 000 odbiorców z ponad 200 placówek w całym kraju. Z drugiej ankiety przeprowadzonej 
wśród organizacji partnerskich wynika, że wszyscy partnerzy byli zadowoleni ze współpracy  
z wolontariuszami Citi i zadeklarowali chęć jej kontynuowania. Aż 99% ankietowanych było 
zdecydowanie zadowolonych z przebiegu projektu. Tyle samo potwierdziło osiągnięcie celu działań.  
W przypadku 75% organizacji widoczne było znaczne obniżenie kosztów organizacyjnych, a 27% 
zauważyło duży wpływ współpracy z wykwalifikowanymi pracownikami Citi na usprawnienie procesów 
zarządzania ich organizacją (np. w obszarze IT, HR czy finansach). Wszyscy ankietowani 
zdecydowanie zarekomendowaliby innym organizacjom współpracę z wolontariuszami Citi.  
 
Dla samych wolontariuszy realizacja projektów to nie tylko satysfakcja z pomocy innym. Ankietowani  
z dorocznego badania „Ewaluacja PWP” przyznają, że wolontariat pozytywnie wpłynął na szereg  
ich umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, ale także na  ich zadowolenie z życia. 89% 
ankietowanych ostatniego, piątego już badania jest bardziej skłonna do rekomendowania wolontariatu 
innym. 
 

Według badania wolontariat to również profity dla firmy. Wynikają one nie tylko z rozwoju 
pracowników, ale również faktu, że dla pracowników Citi wolontariat to powód do lepszej oceny 
swojego pracodawcy. 82% ankietowanych jest zdania, że Citi jest firmą odpowiedzialną społecznie  
a 84% uważa, że kieruje się ono wysokimi standardami etycznymi. Badania wskazują również,  
że wolontariat ma wpływ na wzrost motywacji i satysfakcji z pracy zawodowej i zwiększa 
zaangażowanie w pracę na rzecz firmy. Niemal ¾ ankietowanych wolontariuszy to osoby z  co 
najmniej 5 letnim stażem pracy w Citi. 

 

Wolontariat w kulturze – I Ogólnopolska Konferencja  

W dniach 5-7 grudnia 2016 w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyło się pierwsze, ogólnopolskie 
spotkanie koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury. W konferencji wzięły udział 133 osoby  
z 40 miast polski i ze 108 instytucji. Organizatorami wydarzenia były Fundacja Kronenberga przy Citi 
Handlowy, Narodowe Centrum Kultury oraz Centrum Myśli Jana Pawła II. Przy obsłudze konferencji 
pracowało 10 wolontariuszy z Programu Wolontariatu Pracowniczego Citi.  
 
Podczas trzech dni wysłuchano pięciu paneli z udziałem ekspertów oraz wolontariuszy. Odbyło się 
również 10 warsztatów, podczas których uczestnicy poznali różne metody pracy z wolontariuszami.  
 
Konferencji towarzyszyła akcja Kulturalnego Biletu Wolontariusza, czyli inicjatywa 65 instytucji kultury, 
które zauważając i doceniając pracę wolontariuszy przygotowały dla nich pulę blisko 2,5 tys. 
darmowych biletów wstępu na różne wydarzenia kulturalne. 
 
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, Narodowe Centrum Kultury oraz Centrum Myśli Jana 
Pawła II  od blisko roku rozwijają i profesjonalizują projekty w kierunku zmiany postrzegania wizerunku 
wolontariatu i postaci wolontariusza. Zorganizowały szkolenia połączone z konkursem grantowym, 
adresowane do koordynatorów wolontariatu w instytucjach kultury. Wydały także "Przepis  
na wolontariat" - pierwszy w Polsce podręcznik do zarządzania wolontariatem w instytucjach kultury, 
który został udostępniony 5 grudnia w formie bezpłatnego e-booka na stronie www.nck.pl.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/www.nck.pl
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ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH  
 
Program Dotacji 
 
Program Dotacji jest konkursem grantowym, poprzez który Fundacja wspiera działania na rzecz dobra 
publicznego, realizowane przez instytucje non profit w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego.  
 
Cele programu: 
Celem Programu jest udzielanie wsparcia finansowego na rzecz wartościowych inicjatyw 
mieszczących się w następujących obszarach programowych:  

 edukacja – innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje, 
twórczość artystyczna dzieci i młodzieży; 

 rozwój lokalny – priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna, nauka przedsiębiorczości. 
 
Realizacja programu: 
O dotacje na dofinansowanie projektów mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy 
kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. 
 
Z organizacjami, których projekty zostały uznane za warte wsparcia finansowego, podpisywane  
są szczegółowe umowy, dotyczące sposobu wydatkowania przyznanej kwoty oraz ich zobowiązań 
wobec Fundacji. 
 
Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2016 roku, wnioski o dotacje rozpatrywane były  
w wyznaczonych terminach na specjalnych posiedzeniach Zarządu. Wnioski na projekty opiniowali  
i oceniali dyrektorzy oddziałów.  
 
W 2016 roku przekazano 7 dotacji na łączną kwotę 205 725 zł. 
 
Przyznane kwoty dotacji wg obszarów programowych: 

 Dziedzictwo kulturowe i tradycje: 4 dotacje, 101 225 zł, 

 Edukacja ekonomiczna: 2 dotacje, 59 500 zł, 

 Innowacje w edukacji: 1 dotacja, 45 000 zł, 
 
Pełna lista przyznanych dotacji znajduje się w dalszej części sprawozdania. 
 
 
KONTROLA WYKORZYSTANIA DOTACJI W 2016 ROKU 
 
Fundacja prowadzi systematyczną kontrolę wykorzystania dotacji. W trakcie kontroli sprawdzana jest:  
 

 prawidłowość realizacji dotowanych projektów w wymiarze finansowym i merytorycznym; 

 prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowej w zakresie dotyczącym realizacji 
programu;  

 zgodność wydatków z ich przeznaczeniem wskazanym w umowie dotacji; 

 kontrola prowadzenia wszelkich działań merytorycznych, realizowanych w ramach projektu,  
w tym zakupów środków trwałych i ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem oraz 
przygotowanie i publikacja wydawnictw w ramach programu zgodnie z ich przeznaczeniem; 

 kontrola efektów realizacji programów (liczba uczestników, zmiany w trakcie realizacji, 
zgodność realizacji programów z założeniami, na podstawie których przyznana została 
dotacja). 

 
Do 25 kwietnia 2016 r. przeprowadzono kontrole 10 projektów dofinansowanych łączną kwotą 
928.134,14 zł. 
 
Kontrole przeprowadzono w 9 instytucjach z 4 miejscowości: z Warszawy, Łodzi, Olsztyna,  

oraz Wrocławia.  
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Projekty  

o charakterze 
lokalnym 

Projekty  
o charakterze 

ponadlokalnym 

Programy 
Partnerskie 

RAZEM 

Liczba  
skontrolowanych 

projektów 
7 0 3 10 

Łączna kwota 
dofinansowania 
kontrolowanych 

projektów 

235.320,00 zł 0,00 zł 692.814,14 zł 928.134,14 zł 

 
 
 
DZIAŁALNOŚĆ W INNYCH ORGANIZACJACH 
 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu 
 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest organizacją pozarządową, wspierającą rozwój koncepcji 
społecznej odpowiedzialności firm. Jego misją jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu 
jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, 
zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Powstało w 2000 roku z inicjatywy środowisk 
gospodarczych, akademickich i pozarządowych. Obecnie współpracuje z 36 Partnerami 
Strategicznymi, do grona których należą największe polskie firmy.  
 
Citi Handlowy, którego reprezentuje w Forum Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy, jest 
Partnerem Strategicznym od października 2007 roku. Krzysztof Kaczmar, prezes Zarządu Fundacji, 
jest członkiem Zarządu FOB. 
 
Forum Darczyńców w Polsce 
 
Forum zrzesza organizacje, instytucje i firmy, które przyznają dotacje na różnorodne inicjatywy 
obywatelskie, realizowane na rzecz dobra publicznego. Darczyńcy zrzeszają się w Forum,  
by doskonalić swoje umiejętności i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji na działania 
organizacji obywatelskich. 
 
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy jest członkiem założycielem Forum Darczyńców w Polsce.  
 
International Network of Financial Education OECD 
 
Fundacja Kronenberga od 2011 roku jest członkiem afiliowanym przy komórce OECD odpowiedzialnej 
za edukację finansową: International Network on Financial Education. Affilliate Member, status, jaki 
posiada Fundacja, jest przewidziany dla organizacji niebędących instytucjami i agendami rządowymi 
państw członkowskich OECD. Daje to Fundacji pełnię praw członkowskich poza możliwością 
głosowania. Innymi, polskimi członkami INFE, są Ministerstwo Finansów, NBP i KNF.  
 
Członkostwo w komórce OECD wzmacnia pozycję Fundacji jako lidera edukacji finansowej w Polsce. 
Dodatkowo radykalnie zmienia jej pozycję w negocjacjach z OECD na temat wspólnego 
organizowania konferencji, seminariów i projektów edukacji finansowej.  
 

NAGRODY  
 
W 2016 r. Bank Citi Handlowy został wyróżniony tytułem "Etycznej Firmy" Pulsu Biznesu. W II edycji 
konkursu biznesowego dziennika wyłoniono 15 firm o najwyższych standardach etycznych, 
prowadzące kompleksowe, systemowe działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury 
organizacyjnej opartej o wartości i wykazujące na tym polu największą aktywność na tle innych 
przedsiębiorstw w Polsce. 
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Obszarem, w którym Citi Handlowy został szczególnie wysoko oceniony jest system zgłaszania  
i monitoringu naruszeń kodeksu etyki, przepisów i regulacji przez pracowników i interesariuszy.  
Tak zwany "whistleblowing" był jednym z mocniejszych punktów konkursowego kwestionariusza 
banku. Co ważne, te standardy obowiązują również podwykonawców i dostawców Citi Handlowy,  
stąd w procesie ich wyboru rozpatruje się m.in. etykę i zgodność działania w biznesie czy 
przestrzeganie praw człowieka. 
 
W raporcie  Forum Odpowiedzialnego Biznesu, edycji 2016, znalazły się 23 inicjatywy CSR Citi  
w Polsce - to o 5 więcej niż w roku ubiegłym. Po raz pierwszy w raporcie znalazły się nowe programy: 
konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku, Asystent Św. Mikołaja, Hi - Tech Startup, Konferencja Sieci 
Przedsiębiorczych Kobiet oraz badanie "Postawy Polaków wobec finansów". 
 
 
LISTA GRANTÓW PRZYZNANYCH W RAMACH PROGRAMU DOTACJI 
 
 
W 2016 roku przekazano 7 dotacji na łączną kwotę 205 725 zł. 
 
 
 
EDUKACJA EKONOMICZNA 
 
 

1. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości – 30 000 zł na realizację projektu: Konkurs 
"Przedsiębiorczość, Finanse i Zarządzanie, XX edycja” 

 
 
Głównym  celem projektu jest weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych na studiach oraz możliwości 
ich zastosowania w praktyce. Ponadto pobudzenie zdolności selektywnego doboru informacji 
stanowiących przesłanki do podejmowania decyzji odnoszących się do wyraźnie zdefiniowanego celu 
ekonomicznego oraz uwzględnienie czynnika czasu w myśleniu ekonomicznym, zarówno w 
odniesieniu do decyzji operacyjnych, jak i strategicznych. Adresaci projektu – studenci trzeciego roku 
magisterskich studiów stacjonarnych, realizowanych w trybie jedno - lub dwustopniowym w dziedzinie 
ekonomii i zarządzania.  
 
Liczba bezpośrednich odbiorców wynosi: 85 osób. 
 

2. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – 29 500 zł na realizację projektu 
„Spotkania z ekonomią” w ramach 14. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki  

 
Celem projektu była popularyzacja nauki, naukowców i kariery naukowej, poprzez szereg działań o 
charakterze edukacyjnym i artystycznym. Panel „Spotkania z ekonomią” miał na celu przybliżenie 
zarówno młodzieży, jak i dorosłym współczesnych problemów demograficznych w Polsce na tle 
świata, rynku pracy i bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej, ubezpieczeń komunikacyjnych, zasad 
odpowiedzialności i zakresów ochrony, świadomości ubezpieczeniowej Polaków. Blok 
edukacyjny o tematyce ekonomicznej prezentowany był w łatwy, przystępny sposób w formie 
wykładów popularnonaukowych, warsztatów, debaty i konkursów. Tematyczny konkurs plastyczny 
dla najmłodszych dał możliwość poszerzenia ich wiedzy na tematy związane z ekonomią. Projekt 
dał możliwość zupełnie innego postrzegania nauki, naukowców i sztuki. Podczas festiwalu 
mieszkańcy Olsztyna i regionu mieli wyjątkową okazję do spotkania oko w oko z prawdziwą 
nauką w trakcie bezpośrednich spotkań z ekonomią. 
 
Szacowana liczba bezpośrednich odbiorców: 2000 osób 
 
 
 
INNOWACJE W EDUKACJI  
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3. Fundacja Humanites – Sztuka Wychowania z Warszawy – 45 000 zł na realizację 
projektu „Akademia Przywództwa Liderów Oświaty”  

 
Celem projektu jest rozwój przywództwa w oświacie oraz doprowadzenie do systemowej zmiany 
sposobu kształcenia kadr zarządzających. Oczekiwanym rezultatem projektu jest wygenerowanie 
istotnej zmiany jakościowej w kształtowaniu kadry zarządzającej polskimi szkołami poprzez wyjście 
poza dotychczasowe schematy szkoleniowe.  
 
Bezpośredni uczestnicy projektu to obecni lub przyszli dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, zawodowych i średnich, mieszczących się we Wrocławiu i Warszawie 
lub w otoczeniu tych miast. 
 
Szacowana liczba bezpośrednich odbiorców projektu: 35 osób. 
 
 
TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 
 
DZIEDZICTWO KULTUROWE I TRADYCJE  
 

4. Fundacja Kultury Paryskiej – 20 000 zł na realizację projektu mającego na celu 
udostępnienie i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego „Kultury Paryskiej” 

 
Celem projektu jest udostępnianie treści zamieszczonych na  stronie internetowej Kultury Paryskiej 
www.kulturaparyska.com, poprzez rozszerzenie ich tłumaczeń na wybrane wersje języków 
europejskich  co będzie miało znaczący wkład na kulturę europejską i płynie na utrwalanie obrazu 
polski i jej zaczernia w procesie upadku totalitaryzmu o raz budowanie demokratycznej Europy. 
 
Liczba odbiorców: 15 000 osób. 
 

5. Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej – 30 000 zł na organizację XIV 
Konferencji pt.: „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-
Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich" 

  
Celem projektu jest wprowadzenie istotnych zmian do amerykańskich i anglojęzycznych podręczników 
historii poświęconych kulturze europejskiej i historii świata. 
 
Efektem realizacji projektu będzie ponadto wprowadzenie uzupełnień i korekt do podręczników 
przeznaczonych dla studentów i uczniów szkół średnich w odniesieniu do zapomnianej historii 
Rzeczypospolitej Obojga Narodów, XIX - XX-wiecznej historii ziem Rzeczypospolitej jak też 
odrodzonego Państwa Polskiego. 
 
Adresatami projektu są m.in. autorzy podręczników akademickich historii wydawanych w języku 
angielskim, wykładowcy historii w szkołach wyższych, wydawcy z największych domów wydawniczych 
z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady i Niemiec, odpowiedzialni za lektury historyczne, wydawnictwa 
uniwersyteckie, studenci studiów doktoranckich oraz licencjackich.  
 
Szacowana liczba odbiorców bezpośrednich to 65 osób.  
 
 

6. Muzeum Historii Żydów Polskich – 26 225 zł  na projekt „Jesteśmy razem – 7 edycja”: 
warsztaty dla młodzieży, szkolenie dla liderów samorządowych oraz ceremonia 
upamiętnienia ofiar obozu zagłady w Treblince i Polaków zamordowanych za niesienie 
pomocy Żydom podczas wojny 

 
Celem projektu było zwiększenie świadomości uczestników projektu na temat roli Żydów w historii 
Polski i lokalnych społeczności oraz przełamywanie wzajemnych stereotypów wśród Polaków  
i Izraelczyków. Jego efektem będzie m.in. zwiększenie wiedzy w zakresie działań edukacyjnych wokół 
dziedzictwa żydowskiego w Polsce, wzrost akceptacji wśród uczniów polskich wobec Izraelczyków,  
a także wzrost akceptacji wśród uczniów izraelskich wobec Polaków.  

http://www.kulturaparyska.com/
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Szacowana liczba odbiorców bezpośrednich to 650 osób.  
 
 

7. Polskie Towarzystwo Archiwalne – 25 000 zł na realizację projektu „Gieysztoriana.  
100. Rocznica urodzin Profesora Aleksandra Gieysztora” 

 
Projekt ma celu upamiętnienie i upowszechnienie dorobku prof. Aleksandra Gieysztora w jego  100 
rocznicę urodzin.  W ramach projektu zostanie wydany inwentarz spuścizny prof. Aleksandra 
Gieysztora, która jest w Archiwum PAN w Warszawie. Ponadto zostanie opracowany film 
dokumentalny oraz konferencja.  
 
Szacowana liczba odbiorców: 2000 osób.  
 
 

LISTA GRANTÓW PRZYZNANYCH NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW 
WOLONTARIACKICH REALIZOWANYCH PRZEZ WOLONTARIUSZY CITI  
 
PROJEKTY DOFINANSOWANE W RAMACH KONKURSU „WOLONTARIUSZ NA BANK!”  
 
 

1. Zespół Szkół w Studzianie – 2 700 zł na realizację projektu: „Po zdrowie z mamą i tatą” 

 

Założeniem projektu było promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

ich rodziców. W tym celu wolontariusze zorganizowali spotkanie rodziców z fizjoterapeutą 

i dietetykiem, przeprowadzili dla wszystkich szereg zajęć rekreacyjno-sportowych, w tym rodzinną 

olimpiadę na miejscowym stadionie.  

 

Lider projektu: Agata Nojszewska 

 
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewcach – 3 500 zł na realizację projektu: „Odnawiamy 

OSP w Drzewcach” 

 

Kolejna inicjatywa na rzecz lokalnej społeczności niewielkiej miejscowości Drzewce, podczas której 

wolontariusze odświeżyli remontowaną w ubiegłym roku świetlicę, służącą za miejsce spotkań, 

i integracji mieszkańców Drzewiec. Ochotnicy przeprowadzili szereg prac remontowych, 

konserwatorskich i doposażyli świetlicę w podstawowe artykuły codziennego użytku. 

 

Lider projektu: Joanna Wieszczy 

 
3. Miejski Zespół Szkół nr 8 w Krośnie – 3 900 zł na realizację projektu: „Na sportowo 

znaczy zdrowo!” 

 

Wolontariusze zorganizowali piknik o charakterze sportowym, na którym przygotowali dla uczestników 

wiele atrakcji, w tym: turniej z wykorzystaniem edukacyjnych piłek Eduball, trening siatkówki 

z zawodniczką lokalnej drużyny, turniej tenisa stołowego i unihokeja, mecz piłki nożnej, sztafetę 

biegową, czy konkurs rzutów do kosza. W międzyczasie dzieci mogły zapoznać się z zasadami ruchu 

drogowego na zręcznościowym miasteczku ruchu drogowego. W drugiej części wydarzenia odbyła się 

wycieczka rowerowa po okolicy, pod przewodnictwem dzielnicowego osiedla. 

 

Lider projektu: Tomasz Ćwiąkała 

 
4. Przedszkole Publiczne "Raj na Skarpie" nr 129 w Warszawie – 3 000 zł na realizację 

projektu: „Rajski plac zabaw” 
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Inicjatywa miała na celu poprawę stanu przedszkolnego placu zabaw oraz ogrodu, znajdującego się 

na terenie placówki. W ramach działań wolontariusze uporządkowali teren przedszkola, wysiali trawę, 

wysypali korą podłoże drzew i krzewów, posadzili nowe rośliny. Na terenie placu zabaw zamontowali 

dodatkowe sprzęty, zadaszenie piaskownicy, a także dowieźli świeży piasek. 

 

Lider projektu: Krzysztof Smul 

 
5. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Warszawie – 

4000 zł na realizację projektu: „Rozsądnie jem, o zdrowie dbam” 

 

Celem projektu było kształtowanie umiejętności zdrowego i racjonalnego odżywiania. Wolontariusze 

wraz z dziećmi stworzyli mini ogródki oraz poprowadzili warsztaty wspólnego gotowania. 

 

Lider projektu: Agata Brajta 

 
6. Dom Pomocy Społecznej w Tarnowie – 4 500 zł na realizację projektu: „Móc to chcieć” 

 
W ramach projektu wolontariusze zakupili i zamontowali 2 łóżka rehabilitacyjne z materacami 
przeciwodleżynowymi. Ponadto, zorganizowali dla seniorów spotkania z fizjoterapeutą i dietetykiem 
oraz warsztaty zdrowego odżywiania. Przeprowadzono także drobne prace w przydomowym ogrodzie. 
 

Lider projektu: Janusz Rodecki 

 
7. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej 

w Warszawie – 2 380 zł na realizację projektu: „Żyjmy zdrowo - owocowo i sportowo” 

 

Założeniem projektu było promowanie aktywności sportowej i zdrowego odżywiania wśród dzieci 

z warszawskiego przedszkola. W tym celu wolontariusze zorganizowali piknik rodzinny z zabawami 

ruchowymi z udziałem trenera fitness oraz warsztatami kulinarnymi pod okiem znanej blogerki. 

 

Lider projektu: Marta Tkacz 

 
 

8. Fundacja Warmia, Zbożne – 3 900 zł na realizację projektu: „Pies z kotem - Koci 
Przylądek i Psi Bieg na 6 Łapek” 

 

Założeniem projektu była poprawa warunków życia zwierząt ze schroniska. W tym celu wolontariusze 

zbudowali dla kotów wolierę oraz doposażyli ją w potrzebny sprzęt. Z myślą o psach przebywających 

w schronisku odbył się „Bieg na 6 łap”. 

 

Lider projektu: Dorota Onisk 

 
9. Zespół Szkół nr 48 w Warszawie, 2 000 zł na realizację projektu: „Piknik sportowo-

rekreacyjny "Żyj zdrowo!” 
 

Celem projektu była promocja zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu wśród 

dzieci. W tym celu wolontariusze zorganizowali na terenie szkoły piknik, podczas którego poprowadzili 

szereg konkurencji sportowych. 

 

Lider projektu: Iwona Rucińska 

 
10. Stowarzyszenie Miasto Dobre dla Zwierząt w Olsztynie – 4 000 zł na realizację projektu: 

„Kotem miejskim być, w cieple i spokoju żyć” 
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Celem projektu była poprawa warunków bytowych kotów wolno żyjących na terenie Olsztyna. 

Wolontariusze zbudowali nowe, drewniane budki, zapewniające  zwierzętom schronienie. Wśród 

okolicznych mieszkańców przeprowadzono również akcję informacyjną na temat roli wolnożyjących 

kotów w miejskim ekosystemie. 

 

Lider projektu: Radosław Zadworny 

 

11. Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie – 2 840 zł na 

realizację projektu: „Lekcja historii w formie warsztatów kulinarnych "Kolonizacja 

Ameryki i  wpływ na kulinaria Europy” 

 

Wolontariusze zorganizowali dla dzieci warsztat kulinarny, podczas którego od podstaw przygotowały 

zdrowy posiłek i poznawały zasady savoir-vivre przy stole. Koordynatorką działań była Katia Roman-

Trzaska, prekursorka telewizyjnych warsztatów kulinarnych dla dzieci. Na koniec urządzono konkurs 

na temat zdrowego odżywiania, poprzedzony prelekcją dietetyka. 

 

Lider projektu: Monika Więcławska 

 
12. Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS w Łodzi – 4 000 zł na realizację projektu: 

„Zdrowie w kuchni, w rekreacji-dzięki Citi i Fundacji” 

 

W ramach projektu wolontariusze przeprowadzili dla podopiecznych Centrum zajęcia aktywizujące: 

zawody minigolfa oraz warsztaty kulinarne. W przestrzeni ośrodka zaaranżowali również kącik 

gitarowy, który posłuży za dodatkową przestrzeń do integracji pensjonariuszy. 

 

Lider projektu: Małgorzata Ciesielska 

 
13. Zespół Szkół nr 8 w Poznaniu – 3 700 zł na realizację projektu: „Skocz po Zdrowie” 

 

W ramach projektu wolontariusze kompleksowo wsparli placówkę: odnowili korytarze w szkole 

i przedszkolu oraz zakupili specjalistyczny materac do zeskoków. Ponadto, zorganizowali piknik 

sportowy, promujący kulturę fizyczną i zdrową dietę z udziałem utytułowanych sportowców. 

 

Lider projektu: Katarzyna Dudkowiak 

 
14. Przedszkole Miejskie nr 3 w Olsztynie - 2 994,44 zł na realizację projektu: „Przedszkolny 

kącik ogrodniczy nie taki tajemniczy!” 

 

Założeniem projektu była edukacja ekologiczna przedszkolaków, poprzez zaangażowanie ich w prace 

ogrodowe. Ponadto, wolontariusze wyposażyli ogród w kompostownik, zamontowali pergole oraz 

zainstalowali domki dla owadów zapylających. Dzieci zostały zaangażowane w wysiewanie nasion 

i sadzenie roślin, a na zakończenie projektu, przy wsparciu wolontariuszy przygotowały warzywne 

sałatki. 

 

Lider projektu: Krzysztof Michalik 

 

 

 

 
15. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie - 3 965 zł na realizację projektu: 

„Celestyniaki to super psiaki” 
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Celem projektu była poprawa warunków życia bezdomnych zwierząt. W ramach działań w schronisku 

dla zwierząt w Celestynowie została przeprowadzona konserwacja ogrodzenia oraz odnowienie 

boksów, a część wolontariuszy wyprowadziło psy na spacer. Zwieńczeniem wydarzenia było wspólne 

ognisko podczas którego  kierownik schroniska opowiedział o podopiecznych przytuliska i jego historii. 

 

Lider projektu: Anna Maśniak-Kabala 

 
16. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce - 3 000 zł na realizację projektu: „Pomoc dla 

dzieciaków z przedszkola i szkoły w Drzewcach” 

 

Celem projektu było stworzenie „Kącika Zabaw” dla dzieci podczas pikniku dla społeczności Drzewiec. 

Wolontariusze przeprowadzili szereg zabaw o charakterze gier sportowych i zręcznościowych, 

przygotowali też słodki poczęstunek. Zabawki zakupione na potrzeby przedsięwzięcia zostały 

przekazane miejscowej szkole oraz przedszkolu. 

 

Lider projektu: Irmina Wójt 

 
17. Stowarzyszenie "W Stronę Marzeń" w Warszawie - 2 500 zł na realizację projektu: 

”Remont marzeń” 

 

Projekt obejmował przeprowadzenie remontu w siedzibie Stowarzyszenia, w dwóch pomieszczeniach: 

sali spotkań z biblioteką i kącikiem z zabawkami  oraz w przestrzeni szkoleniowej. Wolontariusze 

pomalowali ściany w 2 pomieszczeniach, wymienili oświetlenie oraz pomagali przy układaniu paneli. 

 

Lider projektu: Małgorzata Korbus 

 
18. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii, 

Woskrzenice Małe - 4 500 zł na realizację projektu: „Hipoterapeutyczne Mistrzostwo” 

 

W ramach projektu wolontariusze przystosowali siedzibę stowarzyszenia do użytkowania przez osoby 

niepełnosprawne i ich opiekunów. W tym celu wykonali rozmaite prace budowlane, remontowe 

i doposażeniowe. Działania zwieńczył Piknik Integracyjny, podczas którego wolontariusze asystowali 

niepełnosprawnym w hipoterapii. 

 

Lider projektu: Łukasz Olesiejuk 

 
19. Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Tomarynach - 5 000 zł na 

realizację projektu: „Zielony Schron II” 

 

W ramach projektu wolontariusze przeprowadzili szereg prac konserwatorskich na terenie schroniska 

oraz zamontowali nowe akcesoria na wybiegu dla psów. Ponadto, wyremontowali jedno 

z pomieszczeń i dostosowali je do pełnienia funkcji "pokoju adopcyjnego". Wytyczyli również trasę 

mającego odbyć się po projekcie biegu z psami. 

 

Lider projektu: Maria Glinka-Maciocha 

 

 

 

 
20. Fundacja Rodzinna w Warszawie - 2 840 zł na realizację projektu: „W Centrum Paca 

cacy miejsce do pracy! – remont i doposażenie Centrum Paca” 
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Celem projektu była poprawa funkcjonowania Centrum Społecznego Paca poprzez renowację 

i doposażenie pomieszczeń Centrum i ogrodu sąsiedzkiego.  Wolontariusze podjęli się takich zadań 

jak: odmalowanie 4 pomieszczeń, skręcenie i montaż mebli, drobne prac porządkowe i prace 

w ogrodzie. 

 

Lider projektu: Joanna Milewska 

 
21. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gen Franciszka Kleeberga w Ząbkach - 2 998,26 zł na 

realizację projektu: „W zdrowym ciele zdrowy duch, popieramy każdy ruch!” 

 

Wolontariusze zorganizowali dla grupy dzieci szereg gier i zabaw sportowych z nagrodami. Ponadto, 

został zaproszony dietetyk, który pełnił opiekę merytoryczną podczas przeprowadzanych warsztatów 

kulinarnych. 

 

Lider projektu: Małgorzata Cioch 

 
22. Fundacja Emeryt w Warszawie - 3 500 zł na realizację projektu: „Fit emeryt  - zdrowie na 

talerzu!” 

 

Celem projektu była promocja zdrowej żywności wśród emerytów i rencistów, aktywizacja seniorów, 

a także tworzenie więzi międzypokoleniowych poprzez wspólne warsztaty gotowania.  

 

Lider projektu: Agata Falkowska 

 
23. Fundacja Kocialandia, Dręszew - 2 999 zł na realizację projektu: „Pomoc bezdomnym, 

pokrzywdzonym i chorym zwierzakom” 

 

Celem projektu było wsparcie Fundacji w zakresie prac porządkowych i remontowych 

(uporządkowanie wybiegów, naprawa ogrodzenia i zadaszenia nad kojcami, wymiana bud) oraz 

pielęgnacja zwierząt (zabezpieczenie przed kleszczami).  

 

Lider projektu: Iwona Barc 

 
24. Fundacja "Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe" - 3 570 zł na realizację projektu: „Od 

Trampkarza do Lewego, więc graj w piłkę mój kolego!” 

 

Wolontariusze, w ramach corocznego pikniku szkolnego, zorganizowali turniej piłkarski oraz wsparli 

szkołę w zakresie aranżacji i poprowadzenia kącików naukowych. 

 

Lider projektu: Agnieszka Wichowska 

 
25. Dom Pomocy Społecznej w Łodzi - 4 500 zł na realizację projektu: „Dzień dla 

potrzebujących” 

 

Projekt miał na celu poprawę jakości życia niepełnosprawnych podopiecznych Domu. W tym celu 

wolontariusze zakupili i zamontowali specjalistyczną wagę oraz zajęli się renowacją zniszczonego 

ogrodzenia. Ponadto, asystowali niepełnosprawnym w zajęciach rehabilitacyjnych, prowadzonych pod 

okiem fizjoterapeuty. 

 

Lider projektu: Aleksandra Dawidziak 

 
26. Przedszkole nr 60 w Warszawie - 2 895 zł na realizację projektu: „Ruch-zabawa-świeże 

powietrze - Przedszkole nr 60” 
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Poprzez organizację w Dniu Dziecka pikniku sportowego, wolontariusze promowali ideę zdrowego 

stylu życia.  

 

Lider projektu: Ewa Sobocińska 

 
27. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie - 2 550 zł na realizację projektu: „Dzień 

Sportu w Gietrzwałdzie” 

 

Przedsięwzięcie o charakterze sportowym, skierowane do społeczności szkolnej placówki 

w Gietrzwałdzie.  Do zadań wolontariuszy należała organizacja konkurencji sportowych z użyciem 

zakupionego sprzętu oraz przeprowadzenie konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu i formach 

aktywności fizycznej.   

 

Lider projektu: Beata Janaszkiewicz 

 
28. Przedszkole nr 190 w Warszawie - 3 500 zł na realizację projektu: „Żyj wesoło 

i kolorowo!” 

 

W ramach projektu wolontariusze wyremontowali zniszczone w wyniku zalania pomieszczenie 

przedszkola, odmalowując ściany i sufit. Dodatkowo, usunęli stary piasek z przedszkolnej piaskownicy 

i uzupełnili ją nowym. Zaangażowali się również podczas 'Pikniku Rodzinnego', na którym 

zorganizowali kącik plastyczny. 

 

Lider projektu: Monika Gąsowska 

 
29. Dom Dziecka w Kórniku – Bninie - 4 000 zł na realizację projektu: „Zdrowo jem, ruszam 

się i żyję w zgodzie z Naturą” 

 

Wolontariusze zaangażowali się w porządkowanie i doposażenie placówki oraz placu zabaw 

w brakujący sprzęt sportowy i wypoczynkowy. Ponadto, przeprowadzili warsztaty i pogadanki 

edukacyjne z zakresu zdrowego odżywania, zagrożeń i bezpieczeństwa na drogach oraz segregacji 

śmieci i możliwości wtórnego wykorzystania surowców. Zwieńczeniem projektu było wspólnie 

przygotowane ognisko. 

 

Lider projektu: Radosław Grabarek 

 
30. Szkoła Podstawowa nr 15  im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie - 5 099 zł na 

realizację projektu: „W zdrowym ciele zdrowy duch” 

 

Akcja obejmowała drobne prace remontowe w szkolonej bibliotece oraz organizację festynu 

z elementami sportowymi. Jedna z grup wolontariuszy zaaranżowała kącik czytelniczy dla 

najmłodszych dzieci zaś druga przygotowała i brała wraz z dziećmi udział w rozmaitych aktywnościach 

sportowych.  

Lider projektu: Magdalena Stolcman 

 

 

 

 
31. Szkoła Podstawowa nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci 

UNICEF w Olsztynie - 1 998,43 zł na realizację projektu: „Żyj zdrowo i na sportowo” 
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Wolontariusze włączyli się w przygotowanie festynu rodzinnego na jednym z olsztyńskich osiedli, 

organizując gry i zabawy sportowe do których wykorzystali zakupiony sprzęt, przekazany następnie 

pobliskiej szkole. 

 

Lider projektu: Wioletta Kaczor 

 
 

32. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego - 3 000 zł na realizację projektu: „Przedszkolaki - 

matematyczne dzieciaki. Piknik matematyczny” 

 

Wolontariusze w Dzień Dziecka zorganizowali dla dzieci piknik naukowy, zamieniając przedszkole 

w centrum matematyczne. W każdej sali przedszkolnej oraz placu zabaw utworzyli stanowiska, na 

których prowadzili zabawy, doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze.  

 

Lider projektu: Joanna Trzepałka 

 
33. Dom Dziecka nr 15 im. ks. Baudouina w Warszawie - 4 000 zł na realizację projektu: 

„Malowanie dla Maluchów - Dom Ks. Baudouina” 

 

Projekt miał na celu podniesienie jakości życia i komfortu wychowanków placówki poprzez różnorodne 

działania: doposażenie w środki pielęgnacyjne, prace porządkowe w ogrodzie, remont w budynku 

gospodarczym oraz konserwację istniejącego i montaż nowego wyposażenia na placu zabaw. 

 

Lider projektu: Tomasz Ołowski 

 
34. Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie - 3 500 zł na realizację projektu: „Botanic Lublin - 

GREEN & FIT” 

 

Celem projektu była rewitalizacja ogrodu botanicznego w Lublinie. Wolontariusze posadzili drzewa 

i kwiaty, a także przygotowali i poprowadzili warsztaty zdrowego stylu życia. 

 

Lider projektu: Agnieszka Sitek 

 
35. Przedszkole nr 113 "W tęczowym kręgu" - 3 500 zł na realizację projektu „Pokoloruj mój 

Świat :)” 
 

Projekt został przeprowadzony w 2 etapach.  Pierwsza część - remontowa objęła malowane ścian, 
skręcanie zakupionych mebli i przygotowanie kącików zabaw. W drugiej części wolontariusze urządzili 
warsztaty czytania w specjalnie przygotowanym kąciku czytelniczym. 
 
Lider projektu: Paulina Narejko 
 

36. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Jedynka" w Augustowie - 3 000 zł na realizację 

projektu: „AML pomaga - jak żyć zdrowo, świadomie i szczęśliwie” 

 

Podczas projektu wolontariusze działali w 2 grupach: jedna zajęła się pracami porządkowymi na 

terenie ogrodu przy placówce. Pozostali udali się z wychowankami Domu na wycieczkę do 

Augustowa, gdzie wspólnie zorganizowali gry i konkursy sportowe oraz uczestniczyli w krótkim rejsie 

statkiem. Dodatkowo, zorganizowali dla młodzieży warsztaty edukacji finansowej, a wszystkie 

działania zwieńczył wieczór integracji z ogniskiem. 

 

Lider projektu: Joanna Dylik 

 
37. Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszkowie - 2 500 zł na realizację projektu: „Żyj zdrowo, 

trzymaj formę z 2-ką!” 
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Projekt polegał na zorganizowaniu pikniku dla społeczności skupionej wokół szkoły. Wydarzenie miało 

formułę stanowisk tematycznych, takich jak: warsztaty kulinarne, profilaktyka zdrowia i uzależnień, 

zajęcia sportowe, nauka pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

Lider projektu: Adrian Glonkowski 

 
38. Przedszkole Integracyjne nr 314 w Warszawie - 2 500 zł na realizację projektu: 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” 

 

Wolontariusze zorganizowali w przedszkolu integracyjne spotkanie, podczas którego przeprowadzili 

szereg zabaw ruchowych oraz zajęć o tematyce zdrowego odżywiania. 

 

Lider projektu: Maria Kubas 

 
39. Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród" w Warszawie - 2 630 zł na realizację projektu: 

„Logopedyczna podróż do Włoch” 

 

W ramach projektu wolontariusze przeprowadzili lekcję językową z elementami kultury Włoch. 

Podczas zajęć wykorzystywali specjalistyczne pomoce logopedyczne, mikrofon, formy plastyczne, a  

zdobytą wiedzę utrwalili wraz z dziećmi poprzez wykonanie gazetki ściennej. 

 

Lider projektu: Anna Jóźwiak 

 
40. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w Łodzi - 4 000 zł na realizację projektu: 

„Głuchoniewidomi uczą się i uczą wszystkich LIVE WELL” 

 

Założeniem projektu była organizacja pikniku - w formie otwartej imprezy - mającego na celu 

propagowanie zdrowego trybu życia. Dla uatrakcyjnienia wydarzenia, do udziału zaproszono również 

firmy, których działalność związana jest z tematyką Live Well. Zadaniem wolontariuszy była budowa 

kuchni polowej, wykorzystanej później do zajęć nauki gotowania  i przygotowania poczęstunku dla 

uczestników pikniku. Ponadto do zadań wolontariuszy należały: opieka i pomoc beneficjentom 

podczas nauki gotowania i podczas zajęć sportowych, prowadzenie warsztatów z dziedziny zdrowego 

trybu życia a także przygotowanie materiału filmowo-fotograficznego. 

 

Lider projektu: Grzegorz Makochoń 

 
41. Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie - 4 300 zł na realizację projektu: 

„Stanisławów Na Sportowo” 

 

Celem projektu była aktywizacja mieszkańców poprzez zorganizowanie Dnia Sportu. Przygotowania 

objęły renowację sali sportowej, zaś samo wydarzenie obfitowało w rozgrywki sportowe rozmaitych 

dyscyplin: karate, piłka nożna,  łucznictwo, szachy,  tenis stołowy. 

 

Lider projektu: Tomasz Wudarczyk 

 

 

 

 
42. Przedszkole Miejskie nr 24 w Olsztynie - 4 500 zł na realizację projektu: „Dzień 

aktywności i równości dziecięcej” 
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Projekt składał się z 2 etapów: w pierwszym wolontariusze przeprowadzili remont sali do gimnastyki 

(malowanie, wymiana podłogi, montaż nowego sprzętu). Drugi obejmował piknik w przedszkolnym 

ogrodzie, podczas którego na licznych warsztatach i pogadanek z ekspertami poruszano m.in.  

tematykę: aktywności sportowej, zdrowego stylu życia czy zasad zdrowego odżywiania. 

 

Lider projektu: Malwina Dziełak 

 
43. Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego w Warszawie - 3 500 zł na realizację 

projektu: „Nie klikamy, lecz biegamy” 

 

Wolontariusze włączyli się do Pikniku Rodzinnego, organizowanego w Szkole. Wśród przygotowanych 

przez nich aktywności znalazły się: warsztaty kulinarne promujące zdrowe odżywianie, quiz 

o tematyce zdrowego stylu życia oraz rozgrywki sportowe. 

 

Lider projektu: Aneta Rodziewcz 

 
44. Dom Dziecka w Brodnicy - 4 300 zł na realizację projektu: „Szkolenia z zakresu 

przedsiębiorczości i przeciwdziałanie nałogom dla dzieci z Domu Dziecka w Brodnicy” 

 

Projekt miał na celu wyrównanie szans pomiędzy dziećmi dorastającymi w domu dziecka 

i w rodzinnych domach. Wolontariusze przeprowadzili dla dzieci szereg warsztatów z zakresu: 

komunikacji werbalnej i niewerbalnej, umiejętności pracy w grupie oraz radzenia sobie z gniewem i 

problemami, uświadamiając dzieciom wagę edukacji i potrzebę samokształcenia. 

 

Lider projektu: Ekaterina Pisarevskaya 

 
45. Zespół Szkół nr 5 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Obrońców Helu  w Gdyni - 5 200 zł na 

realizację projektu: „Festyn Rodzinny  – „Spędź czas z nami zdrowo na sportowo!” 

 

Wolontariusze zorganizowali na terenie szkoły festyn, podczas którego uczestnicy mieli okazję do 

wielu aktywności sportowych, wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych oraz edukacyjnych 

w zakresie profilaktyki zdrowia. 

 

Lider projektu: Magdalena Zmitrowicz 

 
46. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „DON BOSCO" 

w Ostródzie - 3 500 zł na realizację projektu: „Wychowanie poprzez muzykę” 

 

Celem projektu było wsparcie młodzieżowego zespołu muzycznego Bosco Band w doskonaleniu jego 

muzycznych zdolności. Wolontariusze zaadaptowali jedno z pomieszczeń Stowarzyszenia na studio z  

możliwością nagrywania muzyki. Ponadto przeprowadzili serię zajęć z rytmiki, które zwieńczył koncert. 

 

Lider projektu: Anna Słabosz 

 
 
 
 
 
 
 
 

47. Stowarzyszenie "Wytańczyć marzenia" - 2 875 zł na realizację projektu: „"Siedem" - 

Taniec jako forma opowiadania o emocjach i uczuciach” 
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Projekt miał na celu stworzenie spektaklu tanecznego o walorach edukacyjnych nt. zagrożeń 

współczesnego świata. Wolontariusze zorganizowali młodym aktorom ze stowarzyszenia warsztaty  

i szkolenia oraz zakupili niezbędne stroje i elementy scenografii. 

 

Lider projektu: Elżbieta Trochimczuk 

 
 

48. ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec Braniewo-Związku Harcerstwa Polskiego 

w Braniewie - 3 500 zł na realizację projektu: „Przyjemne z pożytecznym” 

Projekt zakładał działania remontowe i edukacyjne. Pierwsza część działań objęła naprawę pokrycia 

dachowego oraz remont pomieszczeń kuchennych hufca. W drugiej wolontariusze zorganizowali 

zajęcia o tematyce live well w tym: biegi, tor przeszkód oraz warsztaty edukacyjne.  

 

Lider projektu: Joanna Nowak-Szukiełojć 

 
49. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Ornecie - 4 500 zł  

na realizację projektu: „Żyj zdrowo i aktywnie nawet z niepełnosprawnością” 

 

W ramach projektu wolontariusze zorganizowali dla podopiecznych Stowarzyszenia zawody 

sportowe. Niepełnosprawni mieli okazję by uczestniczyć w prowadzonych przez wolontariuszy 

różnorakich konkurencjach przy użyciu nowego sprzętu sportowego. W tym czasie druga 

grupa wolontariuszy i bywalców Stowarzyszenia wzięła udział w warsztatach zdrowego 

gotowania. 

 

Lider projektu: Anna Buś 

 
50. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego - 2 000 zł na realizację projektu: „Żyjmy zdrowo  

na sportowo!” 

 

Projekt zakładał wypracowanie przez zabawę pozytywnego podejścia do aktywności fizycznej 

oraz utrwalenie zasad racjonalnego odżywiania się w całej rodzinie. Wolontariusze 

zorganizowali w tym celu piknik ze stoiskami tematycznymi. 

 

Lider projektu: Agnieszka Brzezińska 

 
51. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś", Żelazowa Wola - 3 000 zł na realizację 

projektu: „Jędrusiowi Kompozytorzy w rytmie poloneza, czyli śladami Fryderyka 

Chopina” 

 

Projekt miał formę wycieczki do Domu Urodzenia Chopina w Żelazowej Woli, podczas której 

dzieci wzięły udział w warsztatach i zabawach z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej  

i przyrodniczej. Dodatkowo, grupa wolontariuszy przeprowadziła renowację metalowego 

ogrodzenia wokół terenu placówki. 

 

Lider projektu: Joanna Bandzerewicz 

 

 

 

 

52. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie - 2 700 zł na realizację 

projektu: „Z muzyką i tańcem w trzeci wiek” 
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Wolontariusze wraz z zaproszonymi specjalistami poprowadzili całodzienne warsztaty w 

Miejskim Domu Kultury z zakresu m.in. ćwiczeń ruchowych (w formie warsztatów tanecznych) 

i zdrowego odżywiania oraz zajęcia zdrowego gotowania. 

 

Lider projektu: Marta Gasperowicz 

 
53. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie 

4 500 zł na realizację projektu: „FINANSE UCZĄ, BAWIĄ I POMAGAJĄ – Ośrodek 

Szkolno- Wychowawczy w Pruszkowie” 

 

Był to projekt o kompleksowym charakterze, skierowany do dzieci z upośledzeniem 

umysłowym ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Wolontariusze 

przeprowadzili interaktywne zajęcia z zakresu finansów i ekonomii, zdrowego odżywiania oraz 

aktywności ruchowej. Ponadto, zajęli się pracami na terenie wokół ośrodka: odnowili i oczyścili 

podłoże na placu zabaw, odmalowali meble ogrodowe, przycięli żywopłoty i drzewka. 

 

Lider projektu: Magdalena Kurzawska 

 
54. Muzeum Powstania Warszawskiego - 3 000 zł na realizację projektu: „Raz, dwa, trzy, 

Warszawiakiem jesteś Ty!” 

 

Wolontariusze włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej gry miejskiej, 

której celem jest promowanie rodzinnego spędzania wolnego czasu i poznawania historii i 

kultury Warszawy i kraju.  

 

Lider projektu: Grzegorz Skibiński 

 
55. Przedszkole nr 400 w Warszawie - 1 750 zł na realizację projektu: „Zdrowy 

Wypoczynek” 

 

Projekt miał na celu propagowanie zdrowego trybu życia. Wolontariusze zorganizowali 

wydarzenie, na którym zaaranżowali 5 stref aktywności dla dzieci: zajęcia sportowe, zabawy 

podwórkowe, przygotowywanie zdrowych przekąsek, warsztaty tworzenia zakładek do książek 

i układania historii. 

 

Lider projektu: Beata Czajkowska 

 
56. Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze DPS w Łodzi - 3 700 zł na realizację projektu: 

„W zagrodzie przy krowie - edukacja i zdrowie” 

 

W ramach projektu zorganizowano wycieczkę dla seniorów i niepełnosprawnych mieszkańców 

ośrodka. Do zadań wolontariuszy należały: opieka i pomoc podczas wyjazdu, 

przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu zdrowego trybu życia i odżywiania oraz zajęć 

sportowych (gra w bule, strzelanie z łuku). 

 

Lider projektu: Justyna Hodak 

 

 

 
57. Zespół Szkół nr 125, IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej 

w Warszawie - 2 400 zł na realizację projektu: „Zdrowe śniadania” 
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Celem projektu była popularyzacja wśród młodzieży zdrowego odżywiania. W tym celu 

wolontariusze wspólnie z licealistami przygotowali zdrowe śniadanie zgodnie z "piramidą 

żywienia". Do biblioteki szkolnej zakupiono też książki na temat zdrowej diety. 

 

Lider projektu: Barbara Muzyka 

 
58. Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena 

w Olsztynie - 2 974,50 zł na realizację projektu: „Ćwiczenia ciała i umysłu - zaczynamy 

!!! Gry i zabawy na świeżym powietrzu.” 

 

Osią projektu była organizacja na świeżym powietrzu gier i zabaw dla dzieci. Wolontariusze 

zajęli się przygotowaniem stanowisk pracy, asystowaniem dzieciom, wykonującym 

poszczególne czynności, prowadzeniem zajęć, nadzorowaniem konkurencji i zapewnieniem 

bezpieczeństwa uczestnikom zajęć. 

 

Lider projektu: Monika Baczewska-Smosarska  

 
59. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Józefa Babińskiego 

w Łodzi - 2 704 zł na realizację projektu: „Dzień Olimpijczyka” 

 

Projekt zakładał wsparcie  najmłodszych pacjentów szpitala. W ramach działań 

zorganizowano dzień sportu, podczas którego wolontariusze przeprowadzili dla pacjentów 

turniej z nagrodami. Każdemu z dzieci przydzielony został  wolontariusz, który  wspierał je w 

rozgrywkach. Na zakończenie wydarzenia przygotowano zdrowy poczęstunek. 

 

Lider projektu: Paweł Szulc 

 
60. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „DOM” w Skierniewicach - 3 350 zł na realizację 

projektu: „Gimnastyka to zabawa, a dla zdrowia podstawowa sprawa” 

 

Celem projektu było propagowanie zdrowego stylu życia. Wolontariusze poprowadzili zajęcia 

sportowe na świeżym powietrzu oraz zorganizowali grillowanie połączone z pogawędkami na 

temat nawyków zdrowego odżywiania. Ponadto, przeprowadzili prace renowacyjne na boisku: 

pomalowali bramki, wysypali żwir, ułożyli krawężniki, zamontowali ławki dla kibiców. 

 

Lider projektu: Łukasz Gawałkiewicz 

 
61. Muzeum Powstania Warszawskiego - 2 500 zł na realizację projektu: „Kipi kasza, kipi 

groch, czyli jem zdrowo” 

 

Wolontariusze przygotowali program warsztatów dla dzieci i rodziców, edukujący w zakresie 

zdrowych nawyków żywieniowych obejmujący również zajęcia praktyczne. 

 

Lider projektu: Artur Żero 

 
 
 
 
 
 

62. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - 3 000 zł na realizację projektu: 

„RH Aktywni” 
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Projekt obejmował zorganizowanie akcji krwiodawstwa dla pracowników Banku Handlowego  

i Spółek oraz pracowników firm sąsiadujących. Dla wszystkich krwiodawców przygotowano 

pakiety gadżetów promujących oddawanie krwi. 

 

Lider projektu: Michał Kita 

 
63. Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy KS SEMP Warszawa - 2 750 zł na realizację 

projektu: „Akademia Futbolu - sportowy piknik rodzinny” 

 

Przedsięwzięcie obejmowało organizację rodzinnego pikniku sportowego. Zaproszeni trenerzy 

przeprowadzili trening podstawowych ćwiczeń z piłką. Ponadto, zorganizowano kącik 

poświęcony zdrowemu odżywianiu, gdzie wolontariusze udzielali porad dotyczących 

uprawiania sportu i zbilansowanej diety. 

 

Lider projektu: Gracjana Kubak 

 
64. Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina” w Giżach - 5 000 zł na realizację 

projektu: „Żyj zdrowo na wsi!” 

 

Projekt polegał na utworzeniu ścieżki rekreacyjnej (w tym siłowni zewnętrznej) na terenie 

Wiejskiego Centrum Inicjatyw w Giżach. Wolontariusze wraz z mieszkańcami  zaimpregnowali  

i zamontowali urządzenia sportowe. Na zakończenie projektu odbyła się prezentacja na temat 

kształtowania dobrych nawyków żywieniowych oraz warsztaty przygotowywania surówek  

i sałatek  z warzyw i owoców z przydomowych ogródków. 

 

Lider projektu: Alina Jakubiak 

 
 

65. Stowarzyszenie Równych Szans w Żyrardowie - 3 500 zł na realizację projektu: „Higiena 

to ważna sprawa - dobrego zdrowia to podstawa” 

 

Wolontariusze przy wsparciu Specjalistów z Policealnej Szkoły Medycznej zorganizowali 

warsztaty z zakresu higieny osobistej. Drugim wydarzeniem w ramach projektu  

była  wycieczka do uzdrowiska w Inowrocławiu, której towarzyszyła pogadanka 

z podopiecznymi na temat zasad zdrowego odżywiania. 

 

Lider projektu: Adam Niedźwiadek 

 
66. Stowarzyszenie Centrum wspierania Aktywności Lokalnej CAL w Warszawie - 4 500 zł 

na realizację projektu: „Festiwal Aktywności Lokalnej na Grochowie – „Sport 

i grochówka – figura nówka!” 

 

Celem projektu była integracja różnych grup inicjatywnych działających na Grochowie, 

wsparcie działań oddolnych i wolontariatu, rozwijanie wspólnot sąsiedzkich, wspieranie 

działań kulturalnych, promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Wolontariusze 

zorganizowali Festiwal Aktywności Lokalnej z takimi atrakcjami jak: warsztaty z zakresu 

zdrowego żywienia, rzeźbiarskie, wokalne, edukacji finansowej, zawody sportowe i konkurs  

na najlepszą  zupę grochową. 

 

Lider projektu: Marta Szerszeń 

 
67. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży Oddział Bydgoszcz - 3 000 zł  

na realizację projektu: „Renowacja Świetlicy Oratorium Dominiczek” 
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Wolontariusze przeprowadzili remont świetlicy (malowanie ścian, wymiana oświetlenia, 

wykładziny i drzwi, montaż nowych mebli). Zorganizowali także Festyn Rodzinny, podczas 

którego przy wsparciu dietetyka prowadzili zajęcia z zakresu zdrowego żywienia i dobrych 

nawyków żywieniowych oraz zabawy ruchowe. 

 

Lider projektu: Renata Duszyńska 

 
68. Przedszkole Samorządowe nr 26 w Piotrkowie Trybunalskim - 2 944,92 zł na realizację 

projektu: „Odejdź od kompa! - Czyli ciekawe pomysły na spędzanie czasu wolnego.” 

W ramach projektu wolontariusze zorganizowali piknik rodzinny, na którym przeprowadzili 

różnego rodzaju zadania sprawnościowe (kręgle, golf, rzucanie do puszek, strzały na bramkę, 

rzuty do kosza, wyścig w workach, przeciąganie liny, wyścig z łyżką i jajkiem, ringo, frisbee, 

slalom na hulajnodze), punkt konsultacji fizjoterapeutycznych oraz warsztaty zdrowego 

odżywiania.  Równolegle, zamontowali nowe regały na książki, urządzając w placówce kącik 

czytelniczy.. 

 

Lider projektu: Piotr Tłustwa 

 
69. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Łbiska - 4 000 zł na 

realizację projektu: „Warzywniak nie tylko dla ślimaków -czyli robimy grządki 

w Łbiskach, a także dbamy o naszą dietę i planetę.” 

Projekt miał na celu kształtowanie nawyków zdrowego żywienia u dzieci poprzez naukę 

uprawy warzyw i owoców. Na terenie Domu Dziecka w Łbiskach wolontariusze razem z 

dziećmi stworzyli ogródek ekologiczny, a po zakończonych pracach przygotowali wspólnie 

zdrowy posiłek.  Kolejnego dnia odbyła się wycieczka na zajęcia edukacyjne pt. ''Co w trawie 

piszczy''. 

 

Lider projektu: Iwona Bronisz-Ondra 

 
70. Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara 

i Nadzieja” - 2 975 zł na realizację projektu: „W zdrowym ciele zdrowy duch, zdrowy 

przysmak no i ruch” 

 

Wolontariusze zorganizowali dla dorosłych osób niepełnosprawnych grę terenową z różnymi 

konkurencjami sportowymi i quizami, dotyczącymi zasad zdrowego żywienia. Po zawodach 

sportowych przygotowali z podopiecznymi posiłek, przy okazji rozmawiając o konsekwencjach 

stosowania niezdrowejdiety. 

 

Lider projektu: Anna Siemieniuk 

 
71. Parkrun Polska, Warszawa - 3 500 zł na realizację projektu: „Sport i gry na świeżym 

powietrzu” 

 

W ramach projektu została zorganizowana impreza o charakterze sportowo-rekreacyjnym  

w otoczeniu parku na Ursynowie. Odbyły się: bieg na dystansie 1,5 km dla starszych dzieci, 

bieg z przeszkodami dla młodszych dzieci, gra miejska na orientację, a także warsztaty 

promujące zdrowy styl życia. 

 

Lider projektu: Radosław Grabek 

 
72. Przedszkole nr 230 w Warszawie - 3 075,10 zł na realizację projektu: „Żyj zdrowo” 
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Projekt polegał na przeprowadzeniu dla dzieci zajęć związanych ze zdrowym trybem życia.  

W ramach warsztatów wolontariusze poprowadzili zajęcia ruchowe, muzyczne, plastyczne, 

sportowe oraz poruszyli tematykę zdrowego odżywiania poprzez zaznajomienie dzieci  

z piramidą żywienia.   

 

Lider projektu: Grażyna Szewczuk 

 
73. Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce w Olsztynie - 3 100 zł na realizację projektu: „Sport 

bez tableta i zdrowa dieta!” 

 

Wolontariusze zorganizowali wydarzenie integracyjne dla dzieci pełnosprawnych  

oraz posiadających różnego typu niepełnosprawności, podczas którego urządzili mini ogródki, 

zorganizowali zawody sportowe oraz wspólnie z podopiecznymi przygotowali zdrowe 

przekąski.  

 

Lider projektu: Agnieszka Wróblewska 

 
74. Stowarzyszenie na Rzecz Hipoterapii Korekcji  Wad Postawy i Ekologii „LAJKONIK”  

w Poznaniu - 3 490 zł na realizację projektu: „Lajkonik – biegiem na koń” 

 

Celem projektu była modernizacja drenażu na placu do hipoterapii i woltyżerki. Zadania 

obejmowały wykopanie kanałów, położenie rur oraz zakup i wyłożenie piasku. Dodatkowo, 

wolontariusze zakonserwowali elementy ogrodzenia oraz obsadzili teren wokół placu 

roślinami. 

 

Lider projektu: Jarosław Nadolny 

 

75. Ośrodek Dzienny Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie - 5 000 zł na realizację projektu: „Remont 

na Bank” 

 

Pierwsza część projektu zakładała stworzenie przestrzeni do rehabilitacji i zajęć sportowych 

oraz odremontowanie łazienki. W drugiej części wolontariusze przygotowali piknik, na którym 

pojawiły się zdrowe dania i przekąski, a także poprowadzili zajęcia sportowe, pomagające 

utrzymać zdrowy kręgosłup. 

 

Lider projektu: Urszula Kakareko 

 
76. Fundacja Laurentius w Olsztynie - 2 376,50 zł na realizację projektu: „Senior games” 

 

Wolontariusze zorganizowali dzień integracji dla seniorów mieszkających w DPS. W ramach 

inicjatywy poprowadzili konkurencje sportowe, gry planszowe oraz przygotowali wspólny 

posiłek.  Ponadto, wolontariusze przygotowali akcję promującą wolontariat w Domu Pomocy. 

 

Lider projektu: Katarzyna Falkowska 

 

 

 

77. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Lidzbarku 

Warmińskim, Koło w Ornecie - 2 900 zł na realizację projektu: „Emeryt zdrowy, aktywny 

i żywiołowy.” 

 



30 

 

Celem projektu była integracja międzypokoleniowa. Inicjatywa zakładała zorganizowanie 

aktywnego spędzenia czasu z wykorzystaniem kijków nordic walking poprzedzona prelekcją 

na temat zdrowego odżywiania zakończona zabawą taneczną. W drugiej części projektu 

zorganizowano dla seniorów wycieczkę nad morze w okolice Krynicy Morskiej. 

 

Lider projektu: Danuta Dargacz 

 
78. Fundacja dla Zwierząt ARGOS w Warszawie - 4 000 zł na realizację projektu: 

„Zbudowanie zimowych budek dla kotów miejskich” 

 

Wolontariusze zorganizowali przedsięwzięcie, którego owocem było ponad 60 zbudowanych 

samodzielnie budek dla kotów. 

 

Lider projektu: Jana Zamięcka 

 
79. Stowarzyszenie "Wspólnymi Siłami", Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Warszawie -  

5 000 zł na realizację projektu: „Pomagamy samotnym matkom na Białołęce uwierzyć  

w siebie, żyć i odżywiać się lepiej” 

 

W ramach projektu wolontariusze przeprowadzili remont w świetlicy Domu oraz doposażyli 

miejsce w regały i stoły. Ponadto, zorganizowali szkolenia dla podopiecznych w zakresie 

rozwoju osobistego, ćwiczenia jogi i tańca oraz przeprowadzili pod okiem dietetyka warsztaty 

ze zdrowego odżywiania. 

 

Lider projektu: Anna Kasprzak 

 
80. Fundacja DAR SERCA, Prądnik Korzkiewski – 3 100 zł na realizację projektu: „Harmenia 

– przytułek dla koni” 

 

Założeniem projektu było udzielenie schronisku pomocy w zakresie remontowym, 

porządkowym oraz doposażeniowym. Wśród prac wykonanych przez wolontariuszy znalazły 

się: malowanie ścian w stajni, wymalowanie podłogi w siodlarni oraz stworzenie ogrodzenia 

na wybiegu dla koni. 

 

Lider projektu: Adrianna Patoła 

 
81. Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery -  

2 336 zł na realizację projektu: „Owocowy turniej sportowy!” 

 

Wolontariusze zorganizowali na terenie szkoły grę terenową z rozmaitymi stanowiskami 

związanymi ze zdrowym odżywaniem oraz z higieną żywienia.  

 

Lider projektu: Marcin Krawczyk 

 
82. Dom Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi - 4 455,92 zł na realizację projektu: „Wolontariat 

w Domu Małego Dziecka w Łodzi” 

 

Wolontariusze poprowadzili szkolenie dla grupy młodych mam z zakresu tworzenia budżetu 

domowego oraz zdrowego żywienia i prawidłowych nawyków zakupowych. Ponadto, 

przeprowadzili prace remontowe w jednym z pokojów, sali do terapii sensorycznej, 

zamontowali rolety oraz uporządkowali ogród i plac zabaw. 

 

Lider projektu: Daniel Pełko 
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83. Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków w Szczecinie - 3 750 zł na realizację projektu: „Ćwiczą  

z nami mamy, ćwiczą z nami babcie, lepiej kupić trampki niż kolejne kapcie” 

 

Celem projektu było propagowanie aktywnego spędzania czasu,  międzypokoleniowo  

i na łonie natury. Wolontariusze zorganizowali piknik międzypokoleniowy, podczas którego 

odbyły się zajęcia nordic walking dla seniorów, fitness dla dzieci i ich rodziców oraz warsztaty 

zdrowego żywienia w „Barze Witaminowym”. 

 

Lider projektu: Wioleta Oziewicz 

 
84. Szkoła Podstawowa w Duczkach - 2 200 zł na realizację projektu: „Live well w szkole  

w Duczkach” 

 

Wolontariusze we współpracy ze społecznością szkoły zorganizowali piknik z wieloma 

atrakcjami: lekcjami edukacji finansowej, zawodami sportowymi oraz poczęstunkiem 

przygotowanym z ekologicznych produktów. Dodatkowo, doposażyli placówkę w meble  

i tablicę edukacyjną. 

 

Lider projektu: Marcin Kurek 

 
85. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Dobrym Mieście - 1 600 zł na realizację projektu: 

„Dobre Przedszkole” 

 

W ramach projektu wolontariusze przeprowadzili prace remontowe w przedszkolu (malowanie 

ścian, ram okiennych i drzwi). Ponadto, poprowadzili dla dzieci zajęcia kulinarne, 

przygotowując wspólnie z najmłodszymi zdrowy poczęstunek. 

 

Lider projektu: Ewa Korzeniewska 

 
86. Przedszkole Miejskie nr 23 w Olsztynie - 3 400 zł na realizację projektu: „Przedszkolaki 

"trzymają się" prosto!!!” 

 

Wolontariusze przeprowadzili remont w sali zabaw, a następnie wyposażyli ją w sprzęt 

sportowy i rehabilitacyjny. Przedsięwzięcie zwieńczyła sesja z fizjoterapeutą, który przebadał 

dzieci i osoby z otoczenia przedszkola pod kątem utrzymywania prawidłowej postawy ciała. 

 

Lider projektu: Małgorzata Seniuk 

 
87. Warsztaty Terapii Zajęciowej „Ognisko” Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym w Pruszkowie - 3 415 zł na realizację projektu: „Terapia 

kolorami tęczy” 

 

W ramach projektu wolontariusze wykonali szereg prac remontowych w siedzibie warsztatu: 

malowanie ścian, balustrad, słupków, przęseł. Zajęli się także rewitalizacją terenu wokół 

placówki sadząc krzewy ozdobne i montując ławki w altanie ogrodowej. W ramach aktywizacji 

podopiecznych placówki wolontariusze zaangażowali ich w wykonywanie niektórych prac. 

 

Lider projektu: Beata Kornacka 

 
 

88. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Otwocku - 3 000 zł na realizację 

projektu: „Sport to zdrowie i dobra zabawa!” 
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Projekt obejmował przygotowanie i zorganizowanie zawodów sportowych. Dzięki zajęciom 

dzieci miały możliwość integracji, a zakupiony w ramach projektu sprzęt sportowy uatrakcyjnił 

wydarzenie i umożliwi podopiecznym regularną aktywność fizyczną. 

 

Lider projektu: Małgorzata Sobolewska 

 
89. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie - 3 000 zł na realizację projektu: Live well- 

festyn integracyjny w Stawigudzie” 

 

Projekt zakładał zorganizowanie festynu integrującego lokalną społeczność. Podczas 

wydarzenia uczestnicy brali udział w różnych aktywnościach na stoiskach przygotowanych 

przez wolontariuszy (sport, żywienie, bezpieczeństwo), wspieranych także przez lokalne 

służby i sportowców. 

 

Lider projektu: Agnieszka Bladowska 

  
 

90. Dom Dziecka w Rawie Mazowieckiej - 3 050 zł na realizację projektu: „Rap z Rawy” 

 

Wolontariusze zorganizowali nagranie utworu w profesjonalnym studio z udziałem raperów  

dla grupy młodzieży z domu dziecka. Oprócz nagrania został zrealizowany pamiątkowy 

teledysk oraz zajęcia z artystami ulicznymi z malowania graffiti. 

 

Lider projektu: Adam Iwanicki 

 
91. Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" - oddział Okęcie, Warszawa –  

4 492 zł na realizację projektu: „Be Healthy with Citi Handlowy!” 

 

Wolontariusze poprowadzili najpierw cykl zajęć z języka angielskiego, z których ostatnie  

były poświęcone piłce nożnej. Zamontowali też regały, na których ustawili zakupione pomoce 

dydaktyczne. W Dzień Dziecka odbył się mecz wychowankowie vs. Citi, na potrzeby którego 

zostały zakupione potrzebne akcesoria piłkarskie. 

 

Lider projektu: Patryk Maciejewski 

 
92. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Olsztynie - 3 500 zł na realizację projektu: „Co piszczy 

w trawie 2!” 

 

Celem projektu było kontynuowanie rozpoczętej w poprzednim roku rewitalizacji terenu 

zielonego wokół przedszkolnego placu zabaw oraz stworzenie miejsca do aktywnego 

spędzania czasu dla dzieci i ich rodziców. Wolontariusze założyli nowy trawnik i zakupili 

sprzęt do zabaw w plenerze. Akcję zwieńczyło wspólne grillowanie. 

 

Lider projektu: Adam Lesiński 

 

 

 

 
93. Wojewódzki Szpital Zespolony im. St. Rybickiego w Skierniewicach - 3 000 zł  

na realizację projektu: „Radosne, dziecięce wzory” 
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W ramach inicjatywy wolontariusze zakupili materiał, z którego następnie zostały uszyte 

jednakowe komplety pościeli i zasłony, które radosnymi wzorami i kolorami ociepliły atmosferę 

oddziału położniczego. 

 

Lider projektu: Artur Wach 

 
94. Przedszkole Publiczne Zielone Gąski oraz Przedszkole Publiczne Kolorowa Wyspa, 

Komorniki, Skórzewo - 4 500 zł na realizację projektu: „Bezpieczne Gąski na Kolorowej 
Wyspie” 
 
W ramach projektu wolontariusze urządzili pracownie laboratoryjne oraz przeprowadzili szereg 
prac w ogródkach w dwóch placówkach przedszkolnych. Dodatkowo, wykonali pomoce 
dydaktyczne do pracowni bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prace zakończył wspólny 
piknik społeczności przedszkoli poruszający wątki zdrowego odżywiania. 

 
Lider projektu: Monika Lizik 

 
95. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Konnej, Tradycji Jeździeckich i Hipoterapii 

w Woskrzenicach Małych - 4 500 zł na realizację projektu: „Woskrzenicki Piknik 

Integracyjny” 

 

Projekt polegał na zorganizowaniu pikniku integracyjnego dla osób niepełnosprawnych,  

ich rodzin, dzieci z pobliskiego domu dziecka, społeczności jeźdźców oraz mieszkańców 

okolicy. Głównym punktem wydarzenia były zawody konne, odbył się także pokaz woltyżerki, 

rajd konny w formie gry terenowej, animacje plastyczne i taneczne, występ teatrzyku  

oraz wspólne zdrowe gotowanie. 

 

Lider projektu: Bartłomiej Szewczak 

 
 

96. Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie - 3 000 zł na realizację 

projektu: „Ratujmy Polskie Pszczoły” 

 

Projekt stanowił kontynuację  inicjatywy „Mazurski Sad” rozpoczętej w roku poprzedzającym. 

W tej edycji wolontariusze założyli przyszkolne mini-pasieki. W tym celu wykonali szereg prac: 

wykarczowali zielony nieużytek na terenie szkoły, przygotowali i zaimpregnowali drewniane 

elementy, z których następnie zbudowali ule. Zorganizowali również prelekcje nt. ginięcia 

pszczół i zaprezentowali strój pszczelarza. Atrakcją wydarzenia była degustacja wypieków  

z miodem, wystawa prac plastycznych oraz wyrobów z wosku pszczelego. 

 

Lider projektu: Łukasz Sawka 

 
97. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Wiosna" prowadzona przez 

Zgromadzenie Sióstr de Notre Dame w Krzydlinie Małej - 1 000 zł na realizację projektu: 

„Siła wyobraźni” 

 

W ramach projektu wolontariusze zakupili zestaw książek edukacyjnych. Zorganizowali także 

sesję wspólnego czytania i zabaw na świeżym powietrzu. 

 

Lider projektu: Natalia Drozd 

 
98. Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie - 3 500 zł na realizację 

projektu: „Twoja forma rodzi się w bulach” 
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Kolejna inicjatywa mająca na celu aktywizację fizyczną i sportową uczniów, mieszkańców 

bursy szkolnej, wychodząca jednocześnie na przeciw potrzebom seniorów - aktywizująca  

i integrująca ich z młodym pokoleniem. Zadaniem wolontariuszy było zbudowanie toru do gry 

w bule. W tym celu uprzątnęli i wyrównali grunt, rozprowadzili ziemię i piasek, następnie  

je utwardzając. Tor wykończyli montując krawężnik oraz wysypując żwir i tłuczeń.  

 

Lider projektu: Dorota Kalbarczyk 

 
99. Przedszkole nr 133 w Warszawie – 3 500 zł na realizację projektu: „Mali ogrodnicy” 

 

Projekt przewidywał założenie ogródka na terenie przedszkola. Wolontariusze rozplantowali 

ziemię, wyznaczyli grządki, a następnie posadzili zakupione rośliny. 

 

Lider projektu: Cezary Porembski 

 
 

100. Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku - 1 572 zł na realizację 

projektu: „Żyj zdrowo i bezpiecznie” 

 

Projekt zakładał zorganizowanie pikniku szkolnego z elementami zdrowego żywienia i sportu. 

Wolontariusze przygotowali dla uczestników tor przeszkód, zwieńczeniem projektu  

był natomiast zdrowy poczęstunek.   

 

Lider projektu: Ewa Topczewska 

 
101. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Dębinkach - 4 000 zł na realizację projektu: 

„Xtreme Citi Nature Trip” 

 

W ramach projektu wolontariusze zorganizowali dla wychowanków domu dziecka wyprawę 

surwiwalową pod okiem profesjonalistów. Wspólnie nauczyli dzieci podstaw terenoznawstwa, 

zakładania obozu i kuchni obozowej. Dodatkowo, zakupili niezbędny sprzęt i prowiant  

na wyprawę. 

 

Lider projektu: Katarzyna Nowak 

 
102. Wspólnota Chleb Życia , Dom dla Matek z Dziećmi ”Nazaret” w Brwinowie - 3496,66 zł 

na realizację projektu: „Ognisko domowe” 

 

W ramach projektu wolontariusze odnowili kilka pomieszczeń Domu i odświeżyli teren wokół 

placówki. Do wszystkich prac wolontariusze zaprosili również podopiecznych, nadając 

działaniom wymiaru terapeutycznego. 

 

Lider projektu: Sylwia Misiewicz 

 

 

 

 

 

 
103. Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego w Warszawie - 3 500 zł na realizację 

projektu: „Wygnij ciałko, rozpręż nóżki, sport to zdrowie - nie pogróżki!” 
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Wolontariusze zorganizowali rodzinny festyn, podczas którego dzieci wraz z rodzicami brały 

udział w szeregu różnorodnych konkurencji o charakterze zręcznościowym, ćwiczących 

koordynację i współpracę. 

 

Lider projektu: Joanna Aleksandrowicz-Wojas 

 
 

104. Zespół Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie - 3 000 zł na realizację 

projektu: „Zielona klasa” 

 

W ramach projektu Wolontariusze zaaranżowali profesjonalne miejsce do palenia ogniska.  

W tym przygotowali teren, ogrodzili palenisko żwirem i piaskiem oraz wyłożyli kostką brukową 

celem zapewnienia bezpieczeństwa. Ponadto, z drewnianych elementów przygotowali 

siedziska, które następnie zaimpregnowali. Prace zakończyło wspólne ognisko pracujących 

wolontariuszy i uczniów szkoły. 

 

Lider projektu: Marcin Polak 

 
105. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Wsi - 4 500 zł na realizację projektu: 

„Przełamywanie barier” 

 

Projekt zakładał zbudowanie podjazdu dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych  

oraz odnowienie placu zabaw na terenie placówki. Zorganizowano również piknik, podczas 

którego poruszane były kwestie zdrowego odżywiania. 

 

Lider projektu: Magdalena Dziubdzińska 

 
106. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO w Warszawie – 2 000 zł na 

realizację projektu: „Usłysz i zobacz: dźwięk, melodię i słowa” 

 

W ramach projektu Wolontariusze zakupili, złożyli i zamontowali szafki, a w nich ułożyli 

zakupione pomoce dydaktyczne. Przeprowadzili także warsztaty kulinarne, które poprzedził 

wykład i prezentacje oraz zajęcia rekreacyjne (m.in. malowanie buziek, sesja zdjęciowa). 

 

Lider projektu: Aleksandra Woźniczko 

 
107. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Olsztynie - 3 000 zł na realizację projektu: 

„Tańczący Muzyk” 

 

Projekt obejmował 2 etapy: w pierwszym wolontariusze wsparli organizacyjnie Festiwal 

muzyczny oraz zakupili niezbędny materiał na stroje dla występujących dzieci. W drugiej 

części odbyły się edukacyjne zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, podczas których dzieci zostały 

przebadane przez rehabilitantkę oraz były uczone prawidłowej postawy ciała. 

 

Lider projektu: Krzysztof Szpakowski 

 

 

 

 
108. Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann w Warszawie - 1 855,30 zł na realizację 

projektu: „Zdrowo rośniemy!” 
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Wolontariusze zorganizowali dzień aktywności sportowej wykorzystując do tego zakupiony 

sprzęt sportowy. Odbyła się także wycieczka rowerowa, integrująca społeczność szkoły. 

 

Lider projektu: Marlena Róg 

 
109. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Oporowie – 2 500 zł na realizację projektu: „Live well -  

to  proste, spróbuj!” 

 

Projekt zakładał odnowienie sali do zajęć technicznych. Wolontariusze pomalowali ściany  

oraz zamontowali nowe szafki na stanowisku do gotowania. Wydarzeniu towarzyszyły również 

zajęcia edukujące uczniów w zakresie zdrowego odżywiania. 

 

Lider projektu: Małgorzata Trzonkowska 

 
110. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie - 4 500 zł na realizację 

projektu: „Kolorowo w szpitalu” 

 

Wolontariusze odmalowali ściany szpitalnego korytarza, dekorując je dodatkowo bajkowymi 

motywami. Przeprowadzili również zajęcia plastyczne dla dzieci przebywających w szpitalu. 

 

Lider projektu: Daria Strubińska 

 
 

111. Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Olsztynie – 4 300  

zł na realizację projektu: „Aktywnie razem po radość i zdrowie” 

 

Podczas projektu wolontariusze wyremontowali pomieszczenia ośrodka (pomalowali ściany 

oraz pokryli schody antypoślizgowym pokryciem). Do drugiej części akcji zakupili sprzęt 

sportowy i z jego użyciem przeprowadzili zajęcia rekreacyjne. 

 

Lider projektu: Izabela Borkowska 

 
112. Szkoła Podstawowa Nr 41 Im. Króla Władysława Jagiełly w Łodzi - 4 450 zł na realizację 

projektu: „Fundacja przy Citi Handlowy pomoże Tobie być dobrym, sprawnym i 

zdrowym” 

 

Wolontariusze przygotowali dla uczestników wydarzenia szereg konkurencji sportowych, 

zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz zaaranżowali stoisko ze zdrową 

żywnością. 

 

Lider projektu: Joanna Oryńska 

 

 
Projekty dofinansowane w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności: 
ekoHocki-Klocki  
 

1. Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie – 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-
Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu, czyli 
tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców wtórnych. 
 
Lider: Anna Romanowicz 
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2. Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena  
w Olsztynie – 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 
 

Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Monika Baczewska-Smosarska 
 

3. Przedszkole nr 52 w Warszawie – 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 
 

Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Marlena Róg 
 

4. Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Ch. Andersena  
w Olsztynie – 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu, czyli 
tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców wtórnych. 
 
Lider: Anna Hryniewicka 
 

5. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bohaterów spod Darnicy w Piastowie – 1 300 zł  
na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Sylwia Szklarzyk 
 

6. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO w Ostródzie 
– 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Anna Justyna Słabosz 
 

7. Stowarzyszenie Rodziców "Tu" w Zalesiu Górnym – 1 300 zł na realizację projektu: 
„ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Agnieszka Sykucka 
 
 
 
 
 

8. Przedszkole Miejskie Nr 5 w Olsztynie – 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-
Klocki” 
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Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Agata Zagórska 
 

9. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie – 1 300 zł na realizację 
projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu, czyli 
tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców wtórnych. 
 
Lider: Sylwia Włodarczyk 
 

10. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie – 1 300 zł  
na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Sylwia Treder 
 

11. Akademia Wychowania Przedszkolnego w Olsztynie – 1 300 zł na realizację projektu: 
„ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Malwina Konopko 
 

12. Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie – 1 300 zł na realizację 
projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Katarzyna Szkoda 
 

13. Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewcach – 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-
Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Joanna Wieszczy 
 

14. Schronisko dla Kobiet i Dzieci im. Św. Brata Alberta w Łodzi – 1 300 zł na realizację 
projektu: „ekoHocki-Klocki” 

Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Aleksandra Dawidziak 
 

15. Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego w Warszawie – 1 300 zł na realizację 
projektu: ekoHocki-Klocki” 
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Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Hanna Wosińska-Przepióra 
 

16. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach – 1 300 zł na realizację 
projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Monika Lizik 
 

17. Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie – 1 300 zł na realizację 
projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Katarzyna Olender 
 

18. Przedszkole 126 w Warszawie – 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 
 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Agnieszka Zubrycka 
 

19. Szkoła Podstawowa Nr 277 im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie – 1 300 zł na realizację 
projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Monika Kochanowicz 
 

20. Szkoła Podstawowa Nr 46 im. S. Starzyńskiego w Warszawie – 1 300 zł na realizację 
projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Agnieszka Soprych 
 
 
 
 
 
 
 

21. Zespół Szkół nr 8 w Poznaniu – 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 
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Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Katarzyna Dudkowiak 
 

22. Przedszkole Miejskie nr 7 w Pruszkowie – 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-
Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Anna Łastowiecka 
 

23. Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie – 1 300 zł  
na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
Lider: Katarzyna Kurek 
 

24. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 344 im. Powstania Warszawskiego 
w Warszawie – 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Edyta Płażuk-Gruszczyńska 
 

25. Przedszkole Publiczne Miś Krzyś w Warszawie – 1 300 zł na realizację projektu: 
„ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Elżbieta Szachtsznajder 
 

26. Przedszkole Publiczne Nr 77 "Akademia Pana Kleksa" w Warszawie – 1 300 zł  
na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Monika Chechłacz 
 

27. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karbowo Orneta – 1 300 zł na realizację projektu: 
„ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Danuta Dargacz 
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28. Publiczne Przedszkole Nr 17 w Rzeszowie – 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-
Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Tomasz Ćwiąkała 
 

29. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Ornecie – 1 300 zł  
na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
Lider: Anna Buś 
  
 

30. Szkoła Podstawowa nr 66 w Warszawie – 1 300 zł na realizację projektu: „ekoHocki-
Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Monika Dobrzyńska 

 
31. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego Stare Babice – 1 300 zł na realizację projektu: 

„ekoHocki-Klocki” 
 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Joanna Trzepałka 
 

32. Przedszkole Integracyjne Nr 314 w Warszawie – 1 300 zł na realizację projektu: 
„ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Maria Kubas 
 

33. Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Józefa Malewskiego w Olsztynie – 1 300 zł na realizację 
projektu: „ekoHocki-Klocki” 

 
Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Dorota Kalinowska-Dziobek 
 
 
 
 
 

34. Ośrodek Socjoterapeutyczny pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie – 1 300 zł  
na realizację projektu: „ekoHocki-Klocki” 
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Zajęcia artystyczno-ekologiczne dla dzieci, promujące wśród najmłodszych ideę upcyclingu,  
czyli tworzenia przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych ze zużytych materiałów i surowców 
wtórnych. 
 
Lider: Dominika Lipska 

 
 
Projekty dofinansowane w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności: 
Zdrowy posiłek to nie wysiłek  
 

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "Jędruś" w Józefowie – 900 zł na realizację projektu: 
„Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Joanna Bandzerewicz 
 

2. Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej w Warszawie – 900 zł na realizację 
projektu: „Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Monika Kochanowicz 

 
3. Schronisko dla kobiet i dzieci im Św. Alberta w Łodzi – 900 zł na realizację projektu: 

„Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Aleksandra Dawidziak 
 

4. Szkoła Podstawowa nr 51 im S. Linkiego w Łodzi – 900 zł na realizację projektu: 
„Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Aneta Mysielska 
 

5. Zespół Szkół nr 8 w Poznaniu – 900 zł na realizację projektu: „Zdrowy posiłek  
to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Katarzyna Dudkowiak 
 

6. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce – 900 zł na realizację projektu: „Zdrowy 
posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Joanna Wieszczy 
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7. Zespół Szkół w Szebniach – 900 zł na realizację projektu: „Zdrowy posiłek  
to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Tomasz Ćwiąkała 
 

8. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Drzewce - oddział przedszkolny – 900 zł na realizację 
projektu: „Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Irmina Wójt 
 

9. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie – 900 zł na realizację projektu: 
„Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Anna Kraszewska 
 

10. Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann w Warszawie – 900 zł na realizację projektu: 
„Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Gracjana Kubak 
 

11. Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie – 900 zł  
na realizację projektu: „Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Aleksandra Derda 
 

12. Szkoła Podstawowa Nr 190 im. Orła Białego w Warszawie – 900 zł na realizację projektu: 
„Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Agnieszka Zduńczyk 
 

13. Akademia Pana Kleksa Przedszkole Publiczne nr 77 w Warszawie – 900 zł na realizację 
projektu: „Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Monika Chechłacz 
 
 
 

14. Przedszkole Integracyjne Nr 314 w Warszawie – 900 zł na realizację projektu: „Zdrowy 
posiłek to nie wysiłek” 
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Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Maria Kubas 
 

15. Szkoła Podstawowa nr 4 im. J. Korczaka w Ornecie – 900 zł na realizację projektu: 
„Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Anna Buś 
 

16. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gietrzwałdzie – 900 zł na realizację projektu: „Zdrowy 
posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Beata Janaszkiewicz 

17. Przedszkole Nr 162 Saski Zakątek w Warszawie – 900 zł na realizację projektu: „Zdrowy 
posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Jakub Domecki 
 

18. Przedszkole Nr 193 w Warszawie – 900 zł na realizację projektu: „Zdrowy posiłek  
to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Jolanta Celej 
 

19. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karbowo, Orneta – 900 zł na realizację projektu: „Zdrowy 
posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Danuta Dargacz 
 

20. Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków w Warszawie – 900 zł na realizację 
projektu: „Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Aleksandra Wiewióra 
 

21. Przedszkole nr 319 w Warszawie – 900 zł na realizację projektu: „Zdrowy posiłek to nie 
wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Dorota Gajewska 
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22. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 

w Warszawie – 900 zł na realizację projektu: „Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Monika Kowalcze 
 

23. Zespół Szkół w Otrębusach – 900 zł na realizację projektu: „Zdrowy posiłek  
to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Ewa Olsza 
 

24. Ośrodek Socjoterapeutyczny pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie – 900 zł  
na realizację projektu: „Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Dominika Lipska 
 

25. Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 7 im. Bronisława Geremka w Warszawie – 900 zł 
na realizację projektu: „Zdrowy posiłek to nie wysiłek” 
 
Warsztaty propagujące zdrową dietę i budujące prawidłowe nawyki żywieniowe u dzieci. 
Wspierają również najmłodszych w nauce samodzielnego przygotowywania posiłków. 
 
Lider: Ewa Krakowiak-Świątnicka 
 
 

 

Projekty dofinansowane w ramach Światowego Dnia Citi dla Społeczności. 
Projekty dodatkowe: 
 

 
 

1. CIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Heleny Modrzejewskiej 
w Warszawie – 15 000 zł na „Ogródek dla sąsiadów (Marynarska)” 
 

Założeniem projektu było stworzenie na terenie szkoły nieopodal miejsca pracy wolontariuszy ogródka 
dla uczniów. Każdy pracownik-wolontariusz mógł otrzymać jedną roślinkę i zasadzić ją we wskazanym 
miejscu. 
 

2. Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT – 800 zł na realizację projektu: 
„Piknik Rodzin Zastępczych ” 

 

W ramach projektu Wolontariusze Citi włączyli się w organizację pikniku dla rodzin zastępczych 
będących pod opieką Ośrodka. Przygotowali i obsługiwali szereg stoisk tematycznych dla uczestników 
wydarzenia (warsztaty upcyclingu, warsztaty żywieniowe, zdrowe grillowanie, tworzenie biżuterii).  

 
 
 

3. Uniwersytet Szczeciński – 13 852 zł na realizację projektu: „Studencki Projekt 
Społeczny” 
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Celem projektu było promowanie i wspieranie inicjatyw społecznych wśród studentów Uniwersytetu 
Szczecińskiego pomagania, poprzez wsparcie ich autorskich inicjatyw wolontariackich na rzecz 
lokalnych społeczności. W ramach projektu zrealizowanych zostało 16 inicjatyw. 
 
 

4. Fundacja „Ja Wisła” – 3 000 zł w ramach współpracy z Fundacją Orlen – klientem 
korporacyjnym Banku Handlowego 
 

Celem projektu była renowacja ścieżki ekologicznej wokół Jeziorka na warszawskim Czerniakowie. 

Wolontariusze Fundacji Orlen, Citi wraz z grupą podopiecznych jednego z warszawskich domów 

dziecka okiem eksperta z Fundacji „Ja Wisła” podjęli się takich zadań jak: wieszanie budek lęgowych, 

sadzenie drzew i montowanie tablic edukacyjnych wzdłuż ścieżki. Po zakończonej pracy odbyło się 

wspólne ognisko oraz gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu. 

 
5. Fundacja „Pierwsze Miejsca są Zawsze Wolne” – 15 000 zł na realizację projektu 

Weekend Startup Weekend Kids Warsaw. 
 
Startup Weekend Kids to projekt skierowany do uczniów w wieku 13-19 lat. Realizowany był we 
współpracy z Fundacją ”Pierwsze Miejsca są Zawsze Wolne”. Była to pierwsza edycja tego 
międzynarodowego formatu w Polsce. Honorowy patronat nad projektem objęło Ministerstwo 
Cyfryzacji. 
 
Startup Weekend Kids, to warsztaty, podczas których młodzi uczestnicy realizowali pomysły na biznes 
i rozwijali kompetencje cyfrowe i biznesowe, łącząc umiejętności miękkie i twarde. Formuła Startup 
Weekendów doskonale sprawdza się w świecie dorosłych, stąd pomysł na zaadaptowanie go pod 
potrzeby dzieci i młodzieży.  
 
Do projektu zakwalifikowanych zostało 92 młodych uczestników, którzy pierwszego dnia warsztatów 
stworzyli 10 zespołów projektowych i pracowali nad budową prototypów rozwiązań. Zespoły pracowały 
pod uważnym okiem doświadczonych mentorów i praktyków biznesu. Uczestnicy uczyli się również 
opracowywania krótkich planów biznesowych, szukali sposobów zarabiania na swoich pomysłach. 
Poznali także przydatne narzędzia internetow wspierające pracę projektową. 
 
Dzięki współpracy z amerykańskim serwisem streamingowym dla programistów - Livecoding.tv 
warszawska edycja Startup Weekend Kids zyskała międzynarodowy charakter, mógł wziąć w niej 
udział każdy, niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie przebywał. Programiści i graficy  
z całego świata dołączali na odległość do wybranego zespołu, by wspólnie pracować z młodymi 
ludźmi w Polsce nad ich pomysłami na biznes i akcje społeczne. 
 
10 zespołami opiekowało się 84 dorosłych – mentorów i wolontariuszy. Komunikacja projektu objęła 
zasięiem 58 000 osób na bazie 196 wzmianek o projekcie kanałami social media. Ponadto 5 700 osób 
korzystało ze streamingu na żywo za pośrednictwem aplikacji Livecoding.tv, Facebook  
oraz Periscope.  
 

 
6. Fundacja Fab Lab Trójmiasto - 3 000 zł na realizację projektu „Warsztaty z drukarkami 

3D dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych”. 
 
Celem warsztatów było zapoznanie młodych odbiorców z technologią druku 3D oraz wprowadzenie  
do świata modelowania 3D. Zajęcia miały formę warsztatów, połączonych z pokazem druku 3D. 
Efektem końcowym był stworzony przez uczestników model 3D. Podczas wydarzenia uczestnicy 
warsztatów mieli możliwość skorzystania z mobilnej pracowni FabLab w Drodze i wykonania  
na ploterze laserowym elementów zaprojektowanych podczas warsztatów. Każdy z uczestników 
otrzymał niewielki upominek wydrukowany na drukarce 3D. 
 

 
7. Fundacja Lo Fi Robot – 3000 zł na realizację projektu „Wprowadzenie do świata 

projektów robotycznych  czyli o tym jak prosto programować w oparciu o projekty: LO 
FI ROBOT/Arduino/ Scratch” 
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Celem warsztatów było zdobycie podstawowej  wiedzy na temat zagadnień związanych z  robotyką: 
elektroniką, majsterkowaniem, kodowaniem (blokowe) i pracy w zespołach projektowych.  
W warsztatach wzięły udział dzieci będące pod opieką Ośrodka Wsparcia Rodzinnej Opieki 
Zastępczej PORT. 

 
8. Narodowe Centrum Kultury – 12 818,09 zł w ramach projektu „Wolontariat w Kulturze- 

konkurs grantowy”.  Pieniądze przeznaczone zostały na granty dla przedstawicieli 
instytucji kultury z całej Polski, którzy wcześniej wzięli udział w szkoleniu  
z wprowadzenia programu wolontariatu w instytucji. Dzięki grantom zrealizowali  
13 autorskich projektów społecznych. 
 

 
 

Projekty dofinansowane w ramach akcji „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 
  

1. Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Parkowa” – 700 zł na realizację 
projektu: „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należała organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Centrum. 
 

 Lider: Monika Maciążek 

 
2. Filie Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie – 400 zł na realizację 

projektu: „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 
 
Do zadań wolontariuszy należała koordynacja akcji zbierania i wręczenia prezentów świątecznych  
dla podopiecznych Placówki. 
 
Lider: Anna Stodulska 
 
 

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewcach – 700 zł na realizację projektu: „Zostań 
Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej dla dzieci. 
 
Lider: Joanna Wieszczy 
 
 

4. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata  Alberta -  koło łódzkie  – 700 zł na realizację 
projektu: „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej dla dzieci. 
 
Lider: Aleksandra Dawidziak 
 
 

5. Świetlicy wiejska przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Henrykowie – 700 zł na realizację 
projektu: „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla dzieci. 
 
Lider: Agnieszka Stakun-Smolińska 
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6. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom nad Jeziorem” w Szczecinie – 700 zł  
na realizację projektu: „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Placówki. 
 
Lider: Anna Górecka 
 
 

7. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Warszawie – 700 zł na realizację projektu: 
„Zostań Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Ogniska. 
 
Lider: Agata Brajta 
 
 

8. Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Ornecie – 700 zł na 
realizację projektu: „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Stowarzyszenia. 
 
Lider: Anna Buś 
 
 

9. Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Olsztynie – 1100 zł na realizację 
projektu: „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 
 

Do zadań wolontariuszy należała koordynacja akcji zbierania i wręczenia prezentów świątecznych 
oraz organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej dla podopiecznych Ośrodka. 
 
Lider: Agnieszka Rydzewska 
 
 

10. Dom Dziecka Nr 2 im. Janusza Korczaka w Warszawie – 400 zł na realizację projektu: 
„Zostań Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należała koordynacja akcji zbierania i wręczenia prezentów świątecznych  
dla podopiecznych Placówki. 
 
Lider: Anastasiia Ostapovets 
 
 

11. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom dla Dzieci nr 1 i nr 2 w Wyszkowie” – 700 zł 
na realizację projektu: „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Placówki.  
 
Lider: Katarzyna Nowak 
 
 
 
 
 

12. Domu dla Samotnych Matek z Dziećmi Monar-Markot w Policach – 700 zł na realizację 
projektu: „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 
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Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Placówki.  
 
Lider: Kinga Sowa 
 
 

13. Dom Samotnej Matki i Dziecka w Warszawie – 400 zł na realizację projektu: „Zostań 
Asystentem św. Mikołaja”  

 
Do zadań wolontariuszy należała koordynacja akcji zbierania i wręczenia prezentów świątecznych  
dla podopiecznych Placówki. 
 
Lider: Michał Warpas 
 
 

14. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza DOM w Skierniewicach – 700 zł na realizację 
projektu: „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Towarzystwa. 
 
Lider: Łukasz Gawałkiewicz 
 
 

15. Stowarzyszenie Równych Szans w Żyrardowie – 700 zł na realizację projektu: „Zostań 
Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Stowarzyszenia. 
 
Lider: Adam Niedźwiadek 
 
 

16. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach– 700 zł na realizację projektu: 
„Zostań Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Domu Dziecka. 
 
Lider: Renata Duszyńska 
 
 

17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 
w Warszawie im. Ottona Lipkowskiego – 700 zł na realizację projektu: „Zostań 
Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Ośrodka. 
 
Lider: Vitalii Chornoryz 
 
 

18. Stowarzyszenie Agroturystyczne "Mazurska Kraina" w Giżach – 700 zł na realizację 
projektu: „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Stowarzyszenia. 
 
Lider: Janina Skakunow-Kowalska 
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19. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Karbowo - 700 zł na realizację projektu: „Zostań 
Asystentem św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Stowarzyszenia. 
 
Lider: Danuta Dargacz 
 

20. Stowarzyszenie Gietrzwałd - 700 zł na realizację projektu: „Zostań Asystentem  
św. Mikołaja” 

 
Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Stowarzyszenia. 
 
Lider: Beata Janaszkiewicz 

 
21. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach - 700 zł 

na realizację projektu: „Zostań Asystentem św. Mikołaja” 
 

Do zadań wolontariuszy należały organizacja i przeprowadzenie zabawy mikołajkowej  
dla podopiecznych Stowarzyszenia. 
 
Lider: Iwona Bronisz-Ondra 
 

 
Projekty dofinansowane w ramach wyjazdów integracyjnych z wolontariatem  
 
 

1. Wolontariat pracowniczy w ramach wyjazdu integracyjnego wolontariuszy zespołu AML 
- Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim - 4 200 zł. 

 
W ramach projektu wolontariusze działu AML odrestaurowali znajdujące się na terenie Domu Kultury 
ławki, odmalowali śmietnik i bramę, a także wzbogacili teren placówki o nową roślinność. 
 
 

2. Wolontariat pracowniczy w ramach wyjazdu integracyjnego wolontariuszy CSC Poland. - 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie  
- Ognisko Wychowawcze „Świder” w Otwocku – 6 000 zł. 

 
Działania na rzecz Ogniska Wychowawczego „Świder” im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” polegały 
na wykonaniu szeregu prac remontowych i porządkowych wewnątrz i na terenie budynku. 
Wolontariusze odmalowali korytarz i pomieszczenie komputerowe oraz wymienili oświetlenie na 
stołówce. Uporządkowali również teren wokół boiska i trybun odnowili drewnianą huśtawkę ogrodową i 
odrestaurowali drewniane ławy i stoły, znajdujące się na posesji. Wokół placu zabaw zasadzoną nową 
roślinność.  

 
3. Wolontariat pracowniczy w ramach wyjazdu integracyjnego pracowników Citi Handlowy- 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszkowie –  6 000 zł. 
 

Wśród zadań wolontariuszy znalazły siięprace porządkowe i renowacyjne na przyszkolnym placu 
zabaw, w tym renowacja ławek, rozrzucenie świeżego piasku, siew trawy. Ponadto wolontariusze 
oczyścili elewację budynku przy pomocy myjek ciśnieniowych i specjalnych gąbek a także uprzątnęli 
parking i odmalowali linie parkingowe.  

 
 
 

4. Wolontariat pracowniczy w ramach wyjazdu integracyjnego Ruciane-Nida - Zespół Szkół 
Leśnych w Rucianem Nida – 5 100 zł. 
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Projekt zakładał odświeżenie ścian w salach lekcyjnych i pomieszczeń w internacie. Ponadto 
wolontariusze, uczestniczący w projekcie wykonali na terenie placówki prace porządkowe  
i ogrodnicze.  
 

5. Wolontariat pracowniczy w ramach wyjazdu integracyjnego praktykantów Citi Handlowy 
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Pruszkowie – 10 200 zł 

 
Działania grupy praktykantów obejmowały odnowienie drzwi do sal lekcyjnych, lakierowanie ławek  
i osłon grzejników, znajdujących się na korytarzach, malowanie lamperii w salach, malowanie bramy, 
uprzątniecie terenu parkingu oraz odmalowanie linii parkingowych. Przygotowano do montażu deski, 
służące do osłon ścian w salach lekcyjnych, pomalowano znajdujące się przy schodach kraty  
i przeciągnięto kabel sieciowy między salami. Ponadto wolontariusze zajęli się czyszczeniem elewacji 
przy pomocy myjki ciśnieniowej i specjalnych gąbek i grabieniem terenu wokół szkoły. 
 

6. Wolontariat pracowniczy w ramach wyjazdu integracyjnego praktykantów  Citi - Miejski 
Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim – 5 400 zł. 

 
W ramach projektu wolontariusze Citi zajęli się naprawą i odmalowaniem ławek, znajdujących się na 
terenie Miejskiego Domu Kultury. Ponadto pomalowali śmietnik i bramę oraz uporządkowali teren  
i wzbogacili go o nową roślinność. 
 

7. Wolontariat pracowniczy w ramach wyjazdu integracyjnego praktykantów Citi Sservice 
Centre - Biblioteka Publiczna w Grodzisku Mazowieckim – 10 200 zł. 

 
Prace wolontariuszy obejmowały czyszczenie księgozbiorów biblioteki, zabezpieczanie i zmienianie 
sygnatur, obkładanie książek a także nasadzenie nowej roślinności wokół placówki. 
 

8. Wolontariat pracowniczy w ramach wyjazdu integracyjnego pracowników CSC- Centrum 
Rehabilitacyjno-opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi – 7 200 zł. 

 
W ramach projektu odmalowano pokoje mieszkalne pensjonariuszy CRO DPS w Łodzi a także 
zorganizowano dla nich piknik tematyczny. 
 
 
 
 

Projekty dofinansowane w ramach projektu „Zachęta do wolontariatu”  
 

1. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Szpiczaka – 1 500 zł na realizację projektu: 
„Zachęta do Wolontariatu” 

 
Przekazanie dofinansowania organizacji, na rzecz której wolontariusz Citi Handlowy przepracował  
50 godzin w ciągu roku. 
 
Wolontariusz: Rafał Żebrowski 
 

2. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie – 3 000 zł na realizację projektu „Zachęta  
do Wolontariatu” 

 
Przekazanie dofinansowania organizacji, na rzecz której wolontariusz Citi Handlowy przepracował  
50 godzin w ciągu roku. 
 
Wolontariusze: Joanna Mędrzycka, Ewa Miścicka  
  

3. Stowarzyszenie Agroturystyczne „Mazurska Kraina” w Świętajnie – 1 500 zł  
na realizację projektu „Zachęta do Wolontariatu” 

 
Przekazanie dofinansowania organizacji, na rzecz której wolontariusz Citi Handlowy przepracował  
50 godzin w ciągu roku. 
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Wolontariusz: Janina Skakunow-Kowalska (emerytowana pracownica banku) 
 

4. Fundacja „Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie” w Ostródzie – 1 500 zł na realizację 
projektu „Zachęta do Wolontariatu” 

 
Przekazanie dofinansowania organizacji, na rzecz której wolontariusz Citi Handlowy przepracował  
50 godzin w ciągu roku. 
 
Wolontariusz: Małgorzata Głąb 

 
Podsumowanie  
 
W 2016 roku Fundacja skupiła się na działalności w ramach swoich założeń programowych. 
Prowadziła programy z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości – te ostatnie ukierunkowane 
w szczególności na startupy.  Zrealizowano IX edycję badania „Postawy Polaków wobec finansów”.  
Po raz trzeci, podczas EFNI (Europejskiego Forum Nowych Idei), wręczono Nagrodę Emerging 
Market Champions Citi Handlowy. Przyznawana jest ona zarówno polskim firmom wykraczającym  
ze swoją działalnością poza granice kraju, jak i podmiotom z emerging markets, które z sukcesem 
inwestują w Polsce, tworząc tym samym nowe miejsca pracy oraz wpływając pozytywnie na rozwój 
naszego kraju.  
 
W obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego Fundacja po raz XVIII przyznała Nagrodę  
im. prof. Aleksandra Gieysztora. W tym roku jej laureatami zostali Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, 
nagrodzeni za wsparcie udzielane utalentowanym muzykom, dbałość o edukację muzyczną  
i działalność na rzecz popularyzacji dziedzictwa muzyki klasycznej w Polsce. 
 
W 2016 roku wystartowała aplikacja ArtSherlock, powstała w partnerskiej współpracy Fundacji 
Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji Communi Hereditate, służąca do rozpoznawania dzieł 
sztuki utraconych podczas II Wojny Światowej. Aplikacja korzysta  z bazy zaginionych dzieł sztuki 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zawierającej ponad 63.000 obiektów.  
Aplikacja jest dostępna dla każdego kto zainstaluje ją na swoim telefonie. 
 
 
Fundacja w 2016 roku z dużym sukcesem realizowała Program Wolontariatu Pracowniczego. 
Kluczowym projektem, podobnie jak w latach ubiegłych, pozostał Światowy Dzień Citi dla 
Społeczności (Global Community Day). W ramach XI edycji GCD, wolontariusze Citi wspólnie ze 
znajomymi i członkami rodzin zaangażowali się  3299 razy, realizując  217 projektów, przepracowując 
prawie 18 000 godzin.  
 
W ramach rozwoju społeczności lokalnych Fundacja w dalszym ciągu prowadzi program grantowy.  
W 2016  roku przekazano 7 dotacji na łączną kwotę 205 725 zł. 
 
 
 


