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Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga !
Działalność w 2004 r.

Wręczenie nagrody w szóstej edycji Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora. Zamek Królewski w Warszawie. 9 lutego 2005 r.

SPRAWOZDANIE ZARZ¥DU
z DZIA£ ALNOŒCI FUNDACJI BANKOWEJ
im. LEOPOLDA KRONENBERGA
w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2004 r.
Zarząd Banku Fundatora w dniu 23 kwietnia 2004 r. zaakceptował sprawozdanie z działalności Fundacji w roku
2003 oraz bilans za ten rok. Fundator przyjął również do wiadomości ocenę Rady Fundacji z dnia 6 kwietnia 2004 r., dotyczącą działalności Zarządu Fundacji w roku 2003 i wyraził Radzie i Zarządowi podziękowanie za dotychczasową pracę.
Rada Fundacji i Komisja Rewizyjna pracowały w niezmienionym składzie pod przewodnictwem profesora
Cezarego Józefiaka i pani Agnieszki Paczkowskiej. W dniu 27 stycznia 2004 r., w związku z rezygnacją z pracy w Citibank
Handlowy, z Zarządu Fundacji odszedł pan Rafał Grodzicki. Na jego miejsce Zarząd Banku powołał pana Karola Piętkę
– Chief of Staff Sektora Bankowości Detalicznej.
Po przyjęciu przez Zarząd Banku sprawozdań z działalności Fundacji w roku 2003 rezygnację złożyła prezes
Zarządu – pani Iwona Ryniewicz. Na jej miejsce Zarząd Banku powołał panią Iwonę Jaworską – Dyrektor Departamentu
Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu.
Fundacja realizowała swoją misję zgodnie z uzgodnionymi w roku ubiegłym i zaakceptowanymi przez Radę
obszarami jej działalności programowej dostosowującymi jej działalność do profilu Citigroup Foundation:

I. EDUKACJA
! INNOWACJE W EDUKACJI
! EDUKACJA EKONOMICZNA
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! DZIEDZICTWO KULTUROWE I TRADYCJE
! TWÓRCZOŚĆ ARTYSTYCZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

II. ROZWÓJ LOKALNY
! PRIORYTETY OPIEKI ZDROWOTNEJ
! POLITYKA SPOŁECZNA
! NAUKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Zgodnie z decyzją Rady, Zarząd prowadził politykę zmierzającą do następującego podziału środków finansowych przeznaczonych na działania programowe: minimum 50% na przedsięwzięcia edukacyjne oraz do 50% na wspieranie projektów w obszarze rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości, przy jednoczesnym ograniczeniu do maksymalnie
20% dotacji przyznawanych na sprzęt i wyposażenie.
W dniu 29 stycznia 2004 r. Citigroup Foundation przekazała Fundacji dotację 600 000 USD na jej działalność programową w roku 2004. Ze względu na skomplikowaną procedurę podatkową oraz zaostrzone przepisy dotyczące przepływów pieniężnych po wydarzeniach z 11 września 2001 r., dotacja Citigroup Foundation jest przekazywana
za pośrednictwem Charities Aid Foundation America. Fundacja Kronenberga pomyślnie przeszła proces weryfikacji
zgodności procedur z prawem amerykańskim, który warunkuje przekazywanie pieniędzy poza granice Stanów
Zjednoczonych. Obecnie taki mechanizm przekazywania środków na działalność Fundacji działa bardzo efektywnie
i pozwala na optymalne zarządzanie jej środkami finansowymi.
Dzięki intensywnemu lokowaniu oraz wyraźnemu ograniczeniu kosztów administracyjnych Fundacja zgodnie
z planem realizuje ustaloną przez Fundatora zasadę pokrywania kosztów Fundacji z dochodów odsetkowych uzyskanych
od dotacji. Zgodnie z rekomendacją Komisji Rewizyjnej, Zarząd Fundacji podjął decyzję o powierzeniu kapitału zapasowego Fundacji w zarządzanie Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego SA. Wybrano bezpieczną
strategię lokowania środków dającą jednocześnie gwarancję uzyskania przychodów wyższych od lokat bankowych.

ORGANIZACJA PRAC FUNDACJI
Do 31 grudnia 2004 r. do Fundacji Bankowej przekazano 842 wnioski o wsparcie finansowe na łączną kwotę
18 200 000 zł. Stanowi to ponaddwudziestoprocentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego.
Zarząd Fundacji odbył 8 posiedzeń, omawiając zagadnienia dotyczące udzielania dotacji, organizacji prac
Fundacji, jej przedsięwzięć programowych, współpracy z Fundatorem, Citigroup Foundation oraz innymi instytucjami,
pracą Biura Fundacji oraz gospodarką funduszami.
W tym okresie dwukrotnie zebrała się Rada Fundacji w celu przyjęcia dokumentów sprawozdawczych
i omówienia ważniejszych przedsięwzięć programowych.
Czterokrotnie zebrała się Komisja Rewizyjna w sprawie bieżącego nadzoru nad sposobem realizowania
przez Zarząd i Biuro Fundacji budżetu przyjętego na rok 2004 oraz sprawdzenia rezultatów kontroli wykorzystania
dotacji.
Biuro pracowało w następującej obsadzie osobowej:
– Dyrektor – Krzysztof Kaczmar
– Specjalista ds. Administracyjnych – Danuta Górska.
Z Fundacją Bankową im. L. Kronenberga współpracowało na bieżąco 46 ekspertów oraz czworo koordynatorów programów.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami Biuro wstępnie zakwalifikowało i skierowało do oceny eksperckiej
154 wnioski.
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PROGRAMY PARTNERSKIE
W roku 2004 prowadzone są nadal programy partnerskie – działania na rzecz dobra publicznego inicjowane
i/lub opracowane koncepcyjnie przez pracowników Fundacji. Od strony administracji bieżącej prowadzone
są przez naszych Partnerów: instytucje non profit cieszące się wysokim autorytetem społecznym i sprawdzone
pod względem potencjału realizacyjnego.

Działalność w 2004 r.

PROGRAMY PARTNERSKIE, KONKURSY, STYPENDIA, NAGRODY

PROGRAM EDUKACJI EKONOMICZNEJ „DROGA DO SUKCESU”
Realizowany wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości program nauki przedsiębiorczości
w szkołach średnich.

Program składa się z następujących części:
„MÓJ SUKCES” – przygotowuje uczniów do opracowania własnego curriculum vitae i listu intencyjnego
oraz pozwala poznać tajniki rozmów kwalifikacyjnych (uczniowie biorą udział w symulowanych spotkaniach z pracodawcą). Program uwzględnia także zajęcia kształcące umiejętności interpersonalne. Uczniowie, którzy wezmą w nim udział,
powinni zdobyć przekonanie o możliwości i konieczności decydowania o własnej przyszłości.
„W ŚWIECIE BIZNESU” – stwarza okazję do konfrontacji własnej wiedzy i umiejętności z rzeczywistością
społeczno-gospodarczą dzięki krótkim pobytom (praktykom) uczniów w wybranych firmach. Uczniowie mają okazję
do weryfikacji swoich wyobrażeń dotyczących wyboru dalszego kierunku kształcenia, przyszłej pracy zawodowej oraz
do wykorzystania już nabytych umiejętności.
„BYĆ LIDEREM” – stymuluje uczniów do rozwijania umiejętności i cech przydatnych w przewodzeniu innym,
inspiruje ich do podejmowania ról liderów w różnych sferach aktywności zawodowej i społecznej, kładąc szczególny
nacisk na konieczność uwzględniania w swoim działaniu zasad etycznych. Istotnym elementem tej części programu jest
opracowanie i realizowanie przez uczniów indywidualnych lub grupowych projektów. Daje im to możliwość wykazania
się inicjatywą i pomysłowością w planowaniu, realizacji oraz ocenie wyników pracy swojej i innych. W trakcie wykonywania konkretnych działań uczniowie mają szansę sprawdzić się w roli liderów.
Program objął swoim zasięgiem ponad 14 000 uczniów. Program zakończony.

MIKROPO¯YCZKI
Pilotażowy Program Partnerski, w ramach którego Fundacja finansuje cykl wszechstronnych
szkoleń dla odbiorców mikrokredytów oferowanych osobom zainteresowanym rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Program skierowany do mieszkańców małych miast i wsi.
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Wspólnie z Fundacją Wspomagania Wsi uruchomiony został program mikropożyczek dla mieszkańców wsi
i małych miast na terenie powiatów: Bielsk Podlaski, Hajnówka, Siemiatycze.
Czas realizacji programu: 15 października 2003 r. – 30 czerwca 2004 r.
Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga sfinansowała cykl profesjonalnych szkoleń, natomiast Fundacja
Wspomagania Wsi udzieliła pożyczek. Celem szkoleń było dostarczenie podstawowej wiedzy w zakresie zarządzania
własnym przedsięwzięciem osobom planującym rozpoczęcie lub rozwinięcie własnej działalności gospodarczej.
Program obejmował szkolenia z następującej tematyki: Wprowadzenie do biznesu, Prowadzenie działalności
agroturystycznej, Zachowajmy bogactwo kultury, Usługi gastronomiczne w turystyce wiejskiej.

Program cieszył się ogromnym powodzeniem i wsparciem ze strony lokalnych władz samorządowych, które
włączyły się w jego realizację, udostępniając infrastrukturę i dodatkowo zachęcając mieszkańców do podejmowania
własnej działalności gospodarczej.
Pierwotnie zakładane zaangażowanie finansowe:
– Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga – 34 200 zł – na 11 cykli szkoleń dla 220 osób.
– Fundacja Wspomagania Wsi – 152 000 zł – na udzielenie do 15 mikropożyczek.
Ostatecznie przeprowadzono dwanaście cieszących się ogromnym powodzeniem cykli szkoleniowych dla 70
osób. W ich wyniku wytypowano aż 68 biznesplanów spełniających kryteria udzielenia pożyczki. W związku
z tym Fundacja Wspomagania Wsi postanowiła zwiększyć pulę środków na mikropożyczki do kwoty 700 000 zł.

ZARZ¥DZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJACH POZARZ¥DOWYCH (III EDYCJA)
Program ma charakter edukacyjny. Zasadniczym założeniem Programu jest przeszkolenie około 300 księgowych organizacji pozarządowych w korzystaniu z programów komputerowych do prowadzenia księgowości.
Opracowany i przetestowany model kształcenia będzie mógł być wykorzystany w latach następnych do kolejnej serii
szkoleń. Szkolenia wsparte są wydawnictwami, płytą CD oraz ofertą doradztwa internetowego.
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W ramach programu wolontariusze z Citibank Handlowy prowadzą szkolenia z wykorzystania bankowości internetowej. Program jest współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Działalność w 2004 r.

Dodatkowo, ze środków zaoszczędzonych przy realizacji programu w roku ubiegłym – wydano publikację
„Audyt w organizacjach pozarządowych”.

PROGRAM EDUKACJA EKONOMICZNA W SZKOLE
Program realizowany wspólnie z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. Jego celem było
przeszkolenie grupy edukatorów ekonomicznych i przygotowanie ich do prowadzenia lokalnych szkoleń w zakresie
edukacji ekonomicznej oraz stworzenie modelowego zbioru scenariuszy zajęć, projektów edukacyjnych, które będą
upowszechniane w szkołach gimnazjalnych.
Przeprowadzono 80 godzin zajęć warsztatowych dla wyselekcjonowanej grupy 30 nauczycieli z całej Polski.
Część warsztatów poprowadzili wolontariusze z Citibank Handlowy. Program został zakończony.

VADEMECUM DOBROCZYÑCY
Program realizowany we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Cykl prezentacji
pt. „Problematyka Społeczna a Strategie Promocyjne Firm” dla przedsiębiorców realizowany w ścisłej współpracy
z lokalnymi oddziałami Citibank Handlowy.

Ich celem jest wskazanie przedsiębiorcom sposobów realizowania prospołecznej działalności, która przynosi
widoczne rezultaty i satysfakcję zarówno społeczności lokalnej, jak i darczyńcy. Prezentowane rozwiązania wychodzą
naprzeciw różnorodnym potrzebom i motywacjom przedsiębiorców w Polsce, stają się płaszczyzną współpracy i dialogu
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firm ze społecznościami. Przedstawiano przykłady skutecznych kampanii i programów społecznych oraz efektywne
metody rozwiązywania najczęściej występujących problemów przedsiębiorców.
W trakcie spotkań firmy zainspirowane zostają do twórczego myślenia zarówno o potrzebach, jak i o potencjale społeczności, w której działają, a także o możliwościach i metodach współpracy z organizacjami społecznymi.
Przeprowadziliśmy 6 prezentacji. W każdym ze spotkań uczestniczyło 50-80 przedsiębiorców oraz przedstawicieli
najwyższych władz samorządowych (prezydenci miast obejmowali honorowe patronaty nad tym przedsięwzięciem).
Łącznie przeszkoliliśmy około 400 przedsiębiorców.

W roku bieżącym planujemy wzbogacenie formuły seminariów, tak aby stały się wydarzeniem publicznym,
w które zaangażowane zostaną najważniejsze instytucje lokalne oraz media.

UCZNIOWIE ADOPTUJ¥ ZABYTKI
Pilotażowy program umożliwiający uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych poznawanie przeszłości swojego regionu poprzez spotkanie z historią i kulturą lokalnej społeczności.
W ramach programu uczniowie opiekują się wybranymi zabytkami znajdującymi się w ich okolicy. Uczniowie odtwarzają historie tych zabytków, zbierają dokumentację, porządkują teren, wywierają nacisk na lokalne instytucje odpowiedzialne za ich renowacje, przede wszystkim
jednak przywracają go zbiorowej pamięci społeczności lokalnej.
W programie udział wzięło około 2000 uczniów z 85 szkół z całego kraju.

Młodzież szkolna uczestnicząca w programie „Uczniowie adoptują zabytki”.

TALENT
Program wspierania wybitnie zdolnej młodzieży realizowany we współpracy z Krajowym Funduszem
na Rzecz Dzieci. Fundacja sfinansowała cykl warsztatów muzycznych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, infor-
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ZOSTAÑCIE Z NAMI

Działalność w 2004 r.

matycznych oraz kursów językowych dla ponad 200 wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i średnich
wyłonionych w procesie kwalifikacji Krajowego Funduszu.

Fundacja Bankowa po raz trzeci zaangażowała się w program stypendialny
zainicjowany przez Tygodnik POLITYKA. Program skierowany jest do naukowców młodego
pokolenia mogących poszczycić się osiągnięciami w swoich dziedzinach. Ideą Programu jest
zatrzymanie odpływu wartościowych młodych naukowców z polskich uczelni.
Fundacja postanowiła ufundować 2 stypendia. Zostały one wręczone 17 października 2004 r. w redakcji
Tygodnika na specjalnej Gali.

Iwona Jaworska, Prezes Zarządu Fundacji, oraz Jerzy Baczyński, Redaktor Naczelny Polityki. Podziękowania za wspieranie programu.

Stypendyści Programu „Zostańcie z Nami”.
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KONKURSY
KONKURS O NAGRODÊ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE SA
ZA SZCZEGÓLNE OSI¥GNIÊCIA W ZAKRESIE MYŒLI TEORETYCZNEJ
W SFERZE EKONOMII I FINANSÓW (X edycja)
Po likwidacji Fundacji Edukacji i Badań Bankowych konkurs skierowany do naukowców, teoretyków ekonomii
i finansów prowadzony jest samodzielnie przez Biuro Fundacji.
24 czerwca 2004 roku Jury Konkursu zdecydowało, iż zwycięzcą X edycji został dr Aleksander Jakimowicz
z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę pt. Od Keynesa
do teorii chaosu. Ewolucja teorii wahań koniunkturalnych.
27 października 2004 r., w Warszawie, odbyło się w uroczyste wręczenie Nagrody w wysokości 40 000 zł
oraz ogłoszenie kolejnej – XI jubileuszowej edycji. Podczas uroczystości laureat wygłosił wykład na temat poruszony
w nagrodzonej pracy.

Dr Aleksander Jakimowicz – laureat X edycji Konkursu.

Wręczenie Nagrody: Sławomir Sikora - Prezes Zarządu Citibank Handlowy, Iwona Jaworska - Prezes
Zarządu Fundacji oraz dr Aleksander Jakimowicz.
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START DO KARIERY (III EDYCJA)

Działalność w 2004 r.

Począwszy od X edycji, Jury Konkursu obraduje pod przewodnictwem prof. Leszka Zienkowskiego. Honorowym
przewodniczącym pozostał prof. Stanisław Rączkowski.

Dobiegła końca III Edycja konkursu „START DO KARIERY” na najlepszy esej z dziedziny bankowości i finansów. 2 lipca w sali im. Leopolda Kronenberga w I Oddziale Banku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom.
Konkurs „Start do Kariery” skierowany jest do studentów, którzy ukończyli III rok studiów. Zadaniem uczestników jest napisanie eseju na jeden z podanych przez organizatorów tematów. Jury ocenia prace pod względem zrozumienia i zgłębienia tematu, wyboru źródeł, stylu pisania, oryginalności, trafności wniosków oraz praktyczności podanych
rozwiązań. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu brani są pod uwagę w procesie rekrutacji kadr do Banku.

Anna Żabówka, laureatka Konkursu, oraz Iwona Jaworska, Prezes Fundacji.. Wręczenie nagrody.

W tegorocznej edycji, Jury pod przewodnictwem Profesora Cezarego Józefiaka oceniło 59 esejów. Jurorzy
rozdzielili nagrodę o łącznej wartości 11 000 złotych pomiędzy 3 uczestników.

Iwona Sułek, członek Jury Konkursu, Profesor Cezary Józefiak, Przewodniczący Jury Konkursu,
Iwona Jaworska, Prezes Zarządu Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga, Kamil Paszko, wyróżniony
w Konkursie, Anna Żabówka, laureatka Konkursu, Marcin Krzemiński, wyróżniony w Konkursie,
Katarzyna Zajdel-Kurowska, członek Jury Konkursu.

Nagrodę główną w wysokości 7000 złotych z przeznaczeniem na sprzęt komputerowy otrzymała Anna Żabówka
ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę pt. Szanse i zagrożenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw
wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
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Ponadto Jury postanowiło przyznać dwa wyróżnienia – każde w wysokości 2000 złotych z przeznaczeniem
na wybrany kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe. Wyróżnienia otrzymali:
– Marcin Krzemiński z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za pracę pt. Grupy bankowo-ubezpieczeniowe
a rozwój nowych form dystrybucji produktów finansowych w Polsce
– Kamil Paszko ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za pracę napisaną na ten sam temat.

WOKULSKI (VII EDYCJA)
Cieszący się dużym zainteresowaniem zarówno uczestników, jak i mediów konkurs WOKULSKI ma na celu
aktywizowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży akademickiej. Adresowany jest do studentów, którzy zamierzają
rozpocząć działalność gospodarczą i ukończyli trzeci rok studiów, a także do studentów studiów podyplomowych,
którzy nie ukończyli 27. roku życia. Zadaniem uczestników jest stworzenie biznesplanu dla przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność gospodarczą od podstaw. Biznesplan powinien zawierać prognozę działalności na najbliższe dwa
lata, powinien także uwzględniać ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa, jak również produktu bądź usługi przez nie
oferowanej oraz dokładny opis procesu produkcyjnego z precyzyjnym uwzględnieniem finansowania przedsiębiorstwa.
Bardzo ważne jest umiejscowienie opisywanego przedsiębiorstwa w otoczeniu rynkowym, a co się z tym wiąże –
uwzględnienie czynników ryzyka.

Marta Witka, laureatka VII edycji Konkursu, Iwona Jaworska – Prezes Zarządu Fundacji,
oraz Sławomir Sikora – Prezes Zarządu Citibank Handlowy.

Marta Witka, Iwona Jaworska, Sławomir Sikora oraz Henryka Bochniarz – Prezydent Polskiej
Konfederacji Pracowników Prywatnych „Lewiatan” – gość honorowy uroczystości.
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Laureatką została Pani Marta Witka, absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości na Wydziale
Administracji Akademii Morskiej w Gdyni. Zwycięski projekt zakłada otwarcie w Gdyni centrum wspinaczkowego Activ City.

Działalność w 2004 r.

Nagroda w wysokości 25 000 zł przeznaczona jest na realizację przedstawionego projektu. Pracom Jury przewodniczy Pan Andrzej Wilk, szef zespołu doradców Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. W VII edycji
konkursu ocenie Jury poddano 32 prace.

Uroczyste zakończenie konkursu odbyło się 3 grudnia 2004 r. w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej.
Laureatka odebrała nagrodę z rąk Pana Sławomira Sikory, Prezesa Zarządu Citibank Handlowy.
Gościem honorowym uroczystości była Pani Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej
Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
Dziennik gospodarczy Puls Biznesu postanowił patronować rozwojowi firmy Activ City.

DOBROCZYÑCA ROKU 2004
19 kwietnia 2005 r. w Filharmonii Warszawskiej odbyła się Gala Finałowa Konkursu o Tytuł
„Dobroczyńca Roku 2004” organizowanego przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii
w Polsce we współpracy z Fundacją.
W realizację Konkursu zaangażowanych jest wiele prestiżowych instytucji:
– Business Centre Club,
– Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych,
– Polska Rada Biznesu,
– Fundacja im. Stefana Batorego,
– Fundacja C.S. Motta
– Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Patronat honorowy nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski.

Iwona Jaworska – Prezes Zarządu Fundacji Bankowej wręcza nagrodę w konkursie Dobroczyńca Roku 2004.
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Celem Konkursu jest propagowanie dobroczynnej działalności firm, idei społecznej odpowiedzialności biznesu
i honorowanie przedsiębiorców, którzy pomagają organizacjom społecznym wypełniać ich misję. Zwycięzcy otrzymują
Tytuł Dobroczyńcy Roku, statuetki oraz prawo do wykorzystywania logo Konkursu w kampaniach promocyjnych.
Do udziału w Konkursie o Tytuł „Dobroczyńca Roku” nominowane mogą być przedsiębiorstwa państwowe, firmy
prywatne i fundacje firm. Wnioski nominacyjne składane są przez organizacje pozarządowe: fundacje i stowarzyszenia.

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Dobroczyńca Roku 2004.

W bieżącej edycji wpłynęło 397 zgłoszeń do udziału w Konkursie. Wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu
w składzie: Henryka Bochniarz – prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan", Marek
Goliszewski – prezes Business Centre Club, Sławomir Sikora – prezes Zarządu CitibankHandlowy,
Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Zbigniew Niemczycki – członek Zarządu Polskiej
Rady Biznesu. Konkurs powstał i pierwotnie był realizowany ze środków Citigroup Foundation. Fundacja Kronenberga
finansuje już trzecią edycję tego prestiżowego Konkursu.

LIGA INICJATYW POWIATOWYCH (IV EDYCJA)
Czwarta edycja Konkursu LIGA INICJATYW POWIATOWYCH została zakończona
15 kwietnia 2004 r. Laureat – Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne – odebrał
nagrodę z rąk prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i prezesa Banku – Sławomira Sikory, podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim.
Nagroda główna w wysokości 10 000 euro została przyznana za ini-cjatywę pn. Specjalizacja Szkół Wiejskich.
Polega ona na wykorzystywaniu zamkniętych szkół wiejskich do tworzenia ośrodków aktywizacji lokalnych społeczności.

Prezydent RP, Aleksander Kwaśniewski, oraz laureaci
Konkursu. Pałac Prezydencki.
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Uroczystość wręczenia Nagrody w IV edycji Konkursu.
Pałac Prezydencki.
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Konkurs skierowany jest do animatorów przedsięwzięć, którzy w nowatorski sposób realizują potrzeby społeczności lokalnych i rozwiązują jej problemy w wymiarze ponadgminnym. Do udziału zapraszamy autorów i administratorów inicjatyw dotyczących wszystkich dziedzin powiatowego życia publicznego. Oczekujemy na zgłoszenia nie tylko od instytucji
samorządowych (np. Starostw Powiatowych i Urzędów Miast Na Prawach Powiatu), lecz przede wszystkim od organizacji pozarządowych.

Działalność w 2004 r.

Kolejna, piąta, edycja Konkursu zostanie ogłoszona w październiku 2005 roku.

NAGRODY
NAGRODA im. PROF. ALEKSANDRA GIEYSZTORA
Przyznawana jest za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego, w tym za:
– działalność muzealną, archiwalną, konserwatorską w Polsce i za granicą;
– przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego;
– indywidualne oraz zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie i ochronę pamiątek
dziedzictwa kulturowego;
– upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Uroczystość wręczenia nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora.

Laureatem szóstej edycji Nagrody imienia Profesora Aleksandra Gieysztora za rok 2004 został Profesor
Kazimierz Piotr Zaleski – Dyrektor Biblioteki Polskiej w Paryżu.
Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Rottermunda – Dyrektora Zamku Królewskiego
w Warszawie przyznała nagrodę Panu Kazimierzowi Piotrowi Zaleskiemu w dowód ogromnego uznania za podjęcie
i przeprowadzenie pełnej modernizacji Biblioteki Polskiej w Paryżu, która uczyniła z niej placówkę nowoczesną, służącą
promocji wiedzy o Polsce i jej historii oraz dokumentującą dorobek polskiej kultury i myśli.
Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się 9 lutego 2005 r. na Zamku Królewskim w Warszawie w obecności
przeszło 450 gości, przedstawicieli świata kultury, sztuki, nauki i polityki. Tradycyjnie w uroczystości wzięła udział córka
Profesora – Pani Ewa Gieysztor.

13

Działalność w 2004 r.

! Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Podczas uroczystości odbyła się projekcja filmu opowiadającego o Bibliotece Polskiej w Paryżu, została
również pokazana wystawa prezentująca jej zbiory.

Kazimierz Piotr Zaleski, Dyrektor Biblioteki Polskiej
w Paryżu, laureat VI edycji Nagrody.

Ewa Gieysztor, Kazimierz Piotr Zaleski, Profesor
Andrzej Rottermund, Przewodniczący Kapituły
Nagrody im. Profesora Aleksandra Gieysztora.

Uroczystość była szeroko prezentowana w mediach. Relacje z uroczystości oraz informacje o Nagrodzie
im. Profesora Aleksandra Gieysztora ukazały się w najważniejszych programach informacyjnych największych stacji
telewizyjnych, w radiu oraz prasie.

PROGRAM WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO W CITIBANK HANDLOWY
Od roku 2002 roku Fundacja wspiera ogólnopolską kampanię „Wolontariat
w biznesie”. Na bazie tych doświadczeń, we współpracy z Centrum Wolontariatu
w Warszawie opracowaliśmy założenia profesjonalnego programu wolontarystycznego
zaangażowania pracow-ników Citibank Handlowy w wybrane projekty społeczne.
Program został uruchomiony w kwietniu 2004 roku. Przygotowana została specjalna baza danych, w której gromadzimy informacje na temat profilu zainteresowań wolonta-riuszy z Banku. Obecnie
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figuruje w niej 75 pracowników Banku. Na mocy umowy Centrum Wolontariatu przekazuje co miesiąc 10 ofert pracy
wolontarystycznej. Ponadto angażujemy pracowników Banku w projekty realizowane z dotacji naszej Fundacji.

Wolontariusz z Citibank Handlowy w trakcie szkolenia.

Do 31 grudnia 2004 r. wolontariusze przepracowali łącznie 337 godzin na rzecz organizacji pozarządowych.
Wolontariusze z Citibanku Handlowy służyli również swoją wiedzą i umiejętnościami m. in. w projektach realizowanych z dotacji Fundacji:
– Stowarzyszenie Pozarządowy Inkubator Karier w Łodzi – program pobudzania przedsiębiorczości
wśród młodzieży studenckiej pn. „Inkubator – aktywność studencka”. Nasi wolontariusze w ramach tego programu
przeprowadzili szkolenie nt. dostępnych produktów bankowości detalicznej (konta osobiste, karty kredytowe, kredyty
i produkty oszczędnościowe).
– Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w Gdańsku przy współudziale naszej Fundacji realizuje program „Jestem klientem banku” skierowany do uczniów szkół średnich o profilu agrobiznesowym. Uczniowie
ci w najbliższym czasie rozpoczną samodzielne życie – podejmą pracę lub będą prowadzić samodzielną działalność

Wolontariusze z Citibank Handlowy.
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gospodarczą. Niestety znajomość tej tematyki, a tym samym umiejętność korzystania z usług bankowych jest bardzo
ograniczona. Wolontariusze z Banku przeprowadzili szkolenia zaznajamiające uczniów z dostępnymi usługami bankowymi, z podstawowymi zasadami działania systemu bankowego w Polsce i w Unii Europejskiej.
– W ramach dotacji udzielonej przez Fundację, Stowarzyszenie Wioski Dziecięce SOS realizuje program
szkoleń dla młodzieży opuszczającej domy dziecka. W ramach programu wolontariusze przeprowadzili szkolenia obejmujące zagadnienia autoprezentacji, umiejętności sprzedaży i komunikacji interpersonalnej.
Ponadto pracownicy Citibanku Handlowy w ramach programu czynnie zaangażowali się w pomoc następującym fundacjom i instytucjom:
– Fundacja Habitat for Humanity;
– Amnesty International;
– Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;
– Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli;
– Narodowy Bank Polski.
Do czerwca 2005 roku, we współpracy z działem Human Resources Citibank Handlowy będą trwały prace
nad rozszerzeniem zakresu programu i dostosowaniem go do wzorca wprowadzanego w Citigroup. Program zostanie
wzbogacony o:
– możliwość uzyskania przez pracownika jednego dnia wolnego w roku przeznaczonego na pracę społeczną,
– możliwość zarekomendowania dotacji w kwocie odpowiadającej 500 USD na rzecz organizacji,
w której wolontariusz przepracował 50 godzin.

DZIA£ALNOŒÆ DOTACYJNA
W 2004 roku nie uległ zmianie sposób przyznawania dotacji na projekty o charakterze ponadlokalnym. W celu
usprawnienia pracy Biura Fundacji oraz zracjonalizowania gospodarki finansowej wnioski były rozpatrywane w wyznaczonych terminach na specjalnych posiedzeniach Zarządu. Wnioski były nadal przyjmowane przez Biuro Fundacji
i podlegały ocenie jej ekspertów. Decyzje w sprawie przyznania dotacji zapadały na posiedzeniach Zarządu Fundacji
w dniach 26 marca, 29 lipca i 25 listopada 2004 r.
Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym są jak dotychczas przyjmowane i opiniowane przez
właściwe terytorialnie oddziały Banku.
Zarząd rozpatrzył je na posiedzeniach: 29 stycznia, 29 maja i 30 września 2004 r.
Zgodnie ze statutem Fundacja przeznacza minimum 40% funduszy na wspieranie inicjatyw lokalnych. W roku
2004 Fundacja przeznaczyła 46% funduszy na wspieranie inicjatyw lokalnych, wliczając dotacje i programy partnerskie
o charakterze lokalnym.
W ciągu 2004 roku do Fundacji wpłynęły 842 wnioski o wsparcie finansowe na łączną kwotę 18 200 000 zł.
W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba wniosków o dotacje wzrosła o 20%. Zgodnie ze Statutem, Deklaracją Intencji
Fundatora oraz przyjętym Regulaminem udzielania dotacji Zarząd Fundacji przyznał łącznie w 2004 roku 62 dotacje
w tym 38 lokalnych i 24 ponadlokalne.
Udział w tej kwocie dotacji lokalnych, ponadlokalnych i pozostałej działalności programowej (konkursy, programy, nagrody etc.) przedstawiał się następująco:
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Tabela: Podział poszczególnych kategorii dotacji w podziale na obszary programowe
Obszary programowe

Liczba
dotacji

Łączne kwoty
w PLN

Procentowy
podział dotacji w %

16
7
12
12
47

287 250
83 225
250 620
159 745
780 840

30,90
9,00
27,00
17,20
84,10

Priorytety opieki zdrowotnej
Polityka społeczna
Nauka przedsiębiorczości
Razem ROZWÓJ LOKALNY

5
5
5
15

49 195
49 700
49 233
148 126

5,30
5,40
5,30
15,90

Razem

62

928 968

100,00

I. EDUKACJA
Innowacje w edukacji
Edukacja ekonomiczna
Dziedzictwo kulturowe i tradycje
Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
Razem EDUKACJA
II. ROZWÓJ LOKALNY

EDUKACJA
(47 dotacji na ³¹czn¹ kwotê 780 840 z³)
INNOWACJE W EDUKACJI
(16 dotacji na ³¹czn¹ kwotê 287 250 z³)
1. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie – 35 000 zł na „Ogródek techniczny dla dzieci – ekspozycja
plenerowa”.
Celem projektu jest przekazanie młodemu odbiorcy podstawowej wiedzy techniczno-naukowej poprzez formę zabawy, a także kształtowanie w dzieciach umiejętności samoedukacji.
Odbiorcami są głównie dzieci w wieku od 6. do 13. roku życia. W ramach projektu zbudowany
zostanie plenerowy, interaktywny „Ogródek Techniczny”, w którym zostaną umieszczone specjalnie zaprojektowane przyrządy – modele sprawnościowe pozwalające dzieciom na zapoznanie się
poprzez zabawę z podstawowymi prawami natury i z otaczającymi nas zjawiskami. Szacowana
liczba odbiorców projektu – 20 000 rocznie. Dotacja przeznaczona na projekty, koszty wykonania
wraz z materiałami oraz koszty montażu modeli do „Ogródka”.
Wniosek rekomendowany przez krakowski oddział Citibank Handlowy.

2. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – 50 000 zł na dofinansowanie projektu „Edukacyjna wystawa
interaktywna Świat Zmysłów”.
Celem projektu jest przekazanie młodym odbiorcom podstawowej wiedzy z zakresu budowy
i funkcjonowania narządów zmysłów, a także popularyzacja współczesnej nauki. Na podstawie frekwencji podczas stale organizowanych przez Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego wystaw
edukacyjnych szacuje się, że dotowaną wystawą zainteresuje się około 20 000 osób rocznie.
Przeznaczeniem dotacji jest opracowanie projektów plastycznych, wykonanie modeli interaktywnych wystawy oraz druk folderu wystawy.

3. Zamek Królewski w Warszawie – 12 000 zł na cykl warsztatów twórczych pn. „Przymierze nauki
ze sztuką”.
Celem projektu jest przybliżenie dzieciom i młodzieży, a także dorosłym zagadnień dotyczących niekonwencjonalnego zastosowania osiągnięć nauk przyrodniczych w sztuce. W ramach
realizacji projektu przeprowadzone zostaną warsztaty podejmujące zagadnienia interdyscypli-
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narne, m.in. prezentujące nowoczesne metody badawcze stosowane do konserwacji zabytków,
wykorzystywane też przy potwierdzaniu autentyczności czy też czasu powstania, a także odkrycia
dotyczące natury barwy i światła. Pozornie trudne zagadnienia prezentowane są w przystępnej,
popularyzatorskiej formie. Planowana liczba zajęć do końca 2004 r. – 10, czas trwania zajęć –
3 godziny, łączna liczba uczestników – 300 uczniów. Dotacja przeznaczona na materiały plastyczne i dydaktyczne.
Wniosek rekomendowany przez Dyrektora Regionu Warszawa, Citibank Handlowy.

4. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w Warszawie – 13 500 zł
na projekt Edukacja zdalna przygotowująca osoby niepełnosprawne do zdobycia międzynarodowego certyfikatu Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy ECDL.
Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób niesprawnych ruchowo oraz
osób z wadami sprzężonymi. Aby osiągnąć zamierzony cel, organizowane są szkolenia i konsultacje przygotowujące uczestników do egzaminu z Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy.
Przewidywana liczba uczestników szkoleń – 30 osób. Dotacja przeznaczona na koszty szkoleń,
koszty łączności internetowej i telefonicznej oraz zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych.

5. Polskie Towarzystwo Fizyczne w Warszawie – 7000 zł na dofinansowanie organizacji Turnieju
Młodych Fizyków.
Celem Turnieju jest zachęcanie młodzieży do bliższego poznawania fizyki, a także rozwijanie
u młodzieży umiejętności samodzielnego poszerzania wiedzy oraz posługiwania się nowoczesnymi technikami informatycznymi. Turniej adresowany jest do uczniów szkół średnich. W odróżnieniu od Olimpiady Fizycznej, dla Turnieju charakterystyczne jest uczestnictwo coraz większej liczby
młodzieży z mniejszych miejscowości, a także uczestnictwo dziewcząt. Zadaniem jest opracowanie rozwiązań zadań i problemów, przedstawienie ich w formie pisemnej, a następnie zaprezentowanie na forum publicznym i poddanie dyskusji. Dotacja przeznaczona na koszty wynagrodzeń
dla recenzentów prac oraz jurorów oceniających wystąpienia uczestników konkursu.

6. Gimnazjum nr 2 w Jaśle – 7300 zł na nagrody w konkursie czytelniczym „Wielcy twórcy literatury i
kultury polskiej”.
Celem konkursu jest stworzenie dzieciom i młodzieży gimnazjalnej z terenów wiejskich
i małych miast warunków i okoliczności do obcowania z kulturą wyższą, szczególnie literaturą. Tytuł
tegorocznej edycji konkursu brzmiał „Fredro a Molier – arcymistrzowie humoru”. Zadaniem
uczestników była m.in. próba analizy porównawczej twórczości dwóch wybitnych pisarzy, żyjących
w odległych sobie czasach i warunkach kulturowych. Szacunkowa liczba uczestników – 900.
Dotacja przeznaczona na nagrody, dyplomy oraz koszty organizacyjne.
Wniosek rekomendowany przez rzeszowski oddział Citibank Handlowy.

7. Gimnazjum w Zbąszyniu – 5000 zł na wzbogacenie i uatrakcyjnienie księgozbioru szkoły.
Celem projektu było uatrakcyjnienie oferty biblioteki szkolnej poprzez wzbogacenie i uzupełnienie księgozbioru. W ramach projektu kupowane są książki niezbędne do właściwej realizacji szkolnych programów nauczania. Adresatami są uczniowie szkoły, absolwenci, pracownicy
oraz ich rodziny. Rezultatem jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich,
na których dostęp do edukacji jest ograniczony.

8. Zamek Królewski w Warszawie – 8200 zł na cykl warsztatów literackich pt. „Wokół obiadów
czwartkowych”.
Celem projektu jest przybliżenie dzieciom historii literatury, zapoznanie z wybitnymi utworami
literackimi, przygotowanie do odbioru żywego słowa mówionego w teatrze, zachęcanie do własnych prób literackich. W ramach projektu odbywają się prelekcje przybliżające elementy historii
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literatury, prezentacje wybranych utworów przez aktorów, zwiedzanie miejsc historycznie
związanych z danym tematem literackim. Odbywają się również warsztaty twórcze, podczas
których uczestnicy sami podejmują próby tworzenia własnych utworów literackich. Zajęcia odbywają się w salach Zamku, będzie ich 9 w roku. Trwają 3 godziny. W jednych zajęciach uczestniczy
30 osób. Dotacja przeznaczona na materiały plastyczne i dydaktyczne.
Wniosek rekomendowany przez Dyrektora Regionu Warszawa, Citibank Handlowy.

9. Fundacja Literacka Tikkun im. Małgosi Arkuszewskiej w Warszawie – 10 000 zł na dofinansowanie
tłumaczenia książki Imre Lakatosa pt. Logika odkrycia matematycznego.
Celem projektu jest tłumaczenie książki jednego z najciekawszych filozofów nauki –
Imre Lakatosa. Książka ta opisuje drogi odkrycia matematycznego, sposoby dochodzenia
do prawd matematycznych. Przetłumaczenie jej na język polski pozwoli skorzystać z treści w niej
zawartych uczniom wybitnie uzdolnionym matematycznie a nieznającym języka obcego.

10. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci w Warszawie – 29 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Program wspierania wybitnie zdolnej młodzieży i dzieci TALENT” w roku szkolnym 2004/2005.
Projekt stwarza najzdolniejszym uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich
w Polsce możliwość pracy pod kierunkiem wybitnych uczonych i pedagogów artystycznych, możliwość poznania najlepszych ośrodków naukowych i laboratoriów, zdobywania sprawności estradowej przez muzyków oraz poszerzania wiedzy ogólnej. W ramach projektu prowadzone będą
seminaria, specjalistyczne zajęcia warsztatowe, staże badawcze, obozy ogólnorozwojowe
i naukowe, obozy językowe itp. W roku 2004/05 w programie uczestniczyć będzie 537 uczniów
z terenu całego kraju. Naboru uczniów uczestniczących w programie dokonuje komisja stypendialna składająca się ze specjalistów wszystkich dziedzin na podstawie zgłoszeń i udokumentowanych dokonań kandydata. Planowanym efektem programu jest promocja zainteresowań
naukowych i artystycznych wśród młodych uzdolnionych ludzi, stworzenie im warunków rozwoju
swoich talentów.

11. Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum w Bieczu – 24 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Program unowocześnienia edukacji językowej w szkole oraz wyrównania szans
edukacyjnych gimnazjalistów pochodzących z terenów wiejskich”.
Głównym celem projektu jest unowocześnienie edukacji językowej w szkole oraz wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej pochodzącej z małych, oddalonych od centrum
gminy miejscowości. Adresatami projektu jest 120 uczniów pierwszych klas gimnazjów z terenów
wiejskich gminy Biecz. Na potrzeby projektu powstanie multimedialna pracownia językowa.
Następnie w ramach realizacji projektu prowadzone będą wyrównawcze zajęcia edukacyjne
prowadzone przez nauczycieli szkolnych oraz wolontariuszy – studentów, również zajęcia edukacyjne dla uczniów językowo uzdolnionych oraz zainteresowanych nauką kilku języków.
Przeprowadzono również zajęcia dla bezrobotnej młodzieży ze środowiska lokalnego
w ramach kursów językowych i nauki przedsiębiorczości.
Wniosek rekomendowany przez rzeszowski oddział Citibank Handlowy.

12. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Alwerni – 5000 zł na zakup książek naukowych do biblioteki.
Celem jest poprawienie dostępności do książek oraz pielęgnacja zjawiska wzrostu czytelnictwa w gminie Alwernia, która liczy 12 000 mieszkańców. Z biblioteki korzysta 3200 osób, przy
czym liczba stałych czytelników wzrasta średnio o 100 rocznie. Uzupełnianie księgozbioru, rozszerzenie jego oferty tematycznej jest niezbędne, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom czytelników. Dotacja przeznaczona na zakup książek.
Wniosek rekomendowany przez krakowski oddział Citibank Handlowy.
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13. Zamek Królewski w Warszawie – 30 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu
„Bernardo Bellotto – ambasador kultury, czyli magiczna skrzyneczka pana Bellotta: warsztaty
edukacji artystycznej i edukacji o dziedzictwie kultury dla nauczycieli, muzealników, studentów,
instruktorów i młodzieży”.
Celem projektu jest wypracowanie modelu edukacji kulturalnej, który może być następnie
upowszechniany przez szkoły i placówki wychowania przedszkolnego, biorące udział w realizacji
projektu w swoich środowiskach lokalnych. Adresatami projektu są szkoły, placówki wychowania
przedszkolnego, domy kultury i muzea. W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia
warsztatowe, muzyczne, plastyczne i edukacji artystycznej dla nauczycieli, muzealników, studentów, instruktorów i uczniów. Planowanym efektem będzie wypracowany model edukacji kulturalnej,
który stanie się podstawą konstrukcji oferty edukacyjnej w tym zakresie dla szkół.
Wniosek rekomendowany przez Dyrektora Regionu Warszawa, Citibank Handlowy.

14. Stowarzyszenie Akademickie EUROPEICA w Szczecinie – 15 000 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie projektu „Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej” edycja IX. Temat specjalny:
Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej.
Celem realizacji projektu jest propagowanie zagadnień związanych z jednoczącą się Europą
i procesem integracji europejskiej wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego
kraju. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną zawody na poziomie trzech etapów:
szkolny, okręgowy i centralny. Zadaniem uczestników będzie pisemne rozwiązywanie zadań
testowych oraz ustne udzielanie odpowiedzi na zadane tematy. Na podstawie doświadczeń z lat
ubiegłych liczbę uczestników szacuje się na około 18-22 tysięcy. Organizatorzy Olimpiady chcą
również wypełnić lukę w polskim systemie edukacyjnym w kwestii przekazywania treści dotyczących Unii Europejskiej. Spodziewanym efektem jest rozpowszechnianie oraz poszerzanie wiedzy
dotyczącej Unii Europejskiej, przygotowanie młodych ludzi do uczestnictwa w życiu społecznym
Unii Europejskiej, a także przygotowanie uczniów do egzaminów na studia wyższe i późniejszej
edukacji na wyższej uczelni. Laureaci zostaną zwolnieni z egzaminów wstępnych na wybrane
kierunki wyższych uczelni.

15. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej – 30 250 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie projektu „Organizacja klas mobilnych na potrzeby Szkoły Podstawowej
w Rzezawie”.
Projekt zakłada stworzenie tzw. klas mobilnych. Mobilność w tym przypadku polega na wyposażeniu ich w meble, które oprócz standardowych funkcji mogą być wykorzystywane jako elementy
dekoracji, scenografii itp. przy różnych formach pracy lekcyjnej. Posiadają one specjalistyczne elementy architektoniczne, które spełniają funkcje dydaktyczne, zwłaszcza w pracy z dziećmi nadpobudliwymi. Ponadto zapewniają prawidłowy rozwój sylwetki dziecka – eliminują pozycje
powodujące wady postawy. Adresatami projektu są dzieci z klas I-III, w sumie 40 dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Rzezawie. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną meble do wyposażenia klasy mobilnej, opracowany zostanie również specjalistyczny program edukacyjny.
Planowanym rezultatem projektu ma być wzrost efektywności nauczania oraz eliminacja nieprawidłowości w rozwoju psychofizycznym dziecka.
Wniosek rekomendowany przez krakowski oddział Citibank Handlowy.

16. Dębińskie Centrum Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce Uszewskiej – 6000 zł
na dofinansowanie programu „Dobry Start”.
Celem projektu jest wzbogacenie księgozbioru Biblioteki. W ramach projektu kupowane
są książki edukacyjne. Projekt adresowany do dzieci i młodzieży. Zamierzeniem jest ułatwienie
dostępu do wiedzy, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych młodych ludzi z terenów wiejskich.
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17. Stowarzyszanie Studenckie WIGGOR z Wrocławia – 3000 zł na Konkurs Wiedzy Ekonomicznej 2004.

Działalność w 2004 r.

EDUKACJA EKONOMICZNA
(7 dotacji na ³¹czn¹ kwotê 83 225 z³)

Celem projektu jest propagowanie wiedzy z dziedziny ekonomii oraz integracja środowiska
studentów kierunków ekonomicznych. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie testu, pisemna
analiza ekonomicznej sytuacji problemowej oraz opracowanie i ustna prezentacja rozwiązania
przed Jury. W konkursie udział wzięło 728 studentów z największych studenckich ośrodków ekonomicznych z całego kraju. Dotacja przeznaczona na koszty materiałów promocyjnych oraz na koszty wynajęcia sali, na której przeprowadzono finałowy etap konkursu.

18. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi – 28 750 zł na konkurs dla studentów uczelni
ekonomicznych „Przedsiębiorczość, finanse i zarządzanie”.
Celem konkursu jest promowanie procesów integracji wiedzy z ekonomii, finansów i zarządzania oraz stosowania aktywnych metod nauczania w procesie dydaktycznym. Celem jest również
weryfikacja wiedzy i umiejętności nabytych przez studentów w trakcie studiów oraz wskazanie
możliwości ich zastosowania. Konkurs organizowany jest po raz siódmy. Z roku na rok cieszy się
większym zainteresowaniem, co znajduje odzwierciedlenie w liczbie uczestników. W siódmej edycji udział wzięło 89 studentów. Jednym z zadań uczestników jest rozwiązanie zainscenizowanego
problemu ekonomicznego fikcyjnego przedsiębiorstwa. Dotacja przeznaczona na utworzenie funduszu nagród dla laureatów.

19. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie – 10 000 zł na organizację XVII Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej.
Zadaniem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej jest wyłanianie najbardziej uzdolnionych
w tej dziedzinie uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz troska o rozwój ich talentów. Olimpiada
przyczynia się do rozwijania zainteresowań uczniów wiedzą ekonomiczną, jest także sprawdzonym
sposobem upowszechniania tej wiedzy. Dotychczas odbyło się szesnaście edycji Olimpiady,
w których uczestniczyło blisko 185 tysięcy osób. Każda edycja ma swoją myśl przewodnią,
która w ostatniej edycji brzmiała: „Przedsiębiorstwo w warunkach globalizacji”. Na etapie szkolnym w XVII edycji udział wzięło 15 100 uczestników z 797 szkół. Do finału zakwalifikowanych
zostało 100 osób z 60 szkół. Ostatecznie wyłoniono 30 laureatów z 20 szkół. Dotacja została
przeznaczona na utworzenie funduszu nagród.

20. Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju – 1200 zł na zakup książek o tematyce ekonomicznej
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jedlinie Zdroju.
Celem projektu jest rozszerzenie i wzbogacenie oferty czytelniczej biblioteki Centrum o pozycje o tematyce ekonomicznej. Konieczność wzbogacenia księgozbioru o książki tej właśnie tematyki wynika wprost z zainteresowania czytelników. Stałymi czytelnikami biblioteki jest 133 studentów, głównie ze szkół o kierunkach ekonomicznych. Liczba czytelników stale wzrasta, w tym tych
zainteresowanych tematyką ekonomiczną.
Wniosek rekomendowany przez wrocławski oddział Citibank Handlowy.

21. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim – 26 000 zł na wdrożenie
Systemu Informacji Naukowej i Ekonomiczno-Prawnej.
Celem projektu jest usprawnienie udostępniania zbiorów – automatyzacja wypożyczeń. Adresatami projektu są studenci nauk ekonomicznych i biznesowych. W ramach projektu gromadzone
są i systematyzowane informacje o wszelkich publikacjach dotyczących tematyki ekonomiczno-
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-prawnej. Dane są przetwarzane w sposób ułatwiający czytelnikom dotarcie do konkretnych informacji z możliwością preferencyjnego wyszukiwania. Dotacja przeznaczona na koszty sprzętu
i materiałów niezbędnych do katalogowania i organizowania danych.
Wniosek rekomendowany przez gorzowski oddział Citibank Handlowy.

22. Urząd Gminy w Gaworzycach – 9075 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Edukacja ekonomiczno-matematyczna”.
Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji ekonomiczno-matematycznej. Projekt
adresowany jest do uczniów klas IV, V oraz VI szkół z gminy Gaworzyce. W ramach realizacji prowadzone będą zajęcia edukacji ekonomiczno-matematycznej. Efektem będzie nabycie przez dzieci
umiejętności wykorzystywania w życiu codziennym wiedzy matematycznej: szacowania z uwzględnieniem problemów praktycznych, korzystania z usług banku, poczty, komunikacji, mediów, odczytywania informacji i danych prezentowanych w formie wykresów. Ponadto uczestnicy zdobędą
umiejętność wykorzystania komputera do zdobywania informacji i ich przedstawiania.
Wniosek rekomendowany przez wrocławski oddział Citibank Handlowy.

23. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białymstoku – 5200 zł na projekt rozwoju księgozbioru
biblioteki szkolnej pn. „Biblioteka Edukacji Ekonomicznej”.
Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do czytania oraz rozbudzanie zainteresowania
ekonomią i pokrewnymi zagadnieniami. W tym celu, w ramach księgozbioru biblioteki szkolnej
IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, zostanie stworzona
„Biblioteka Edukacji Ekonomicznej”. Adresatami projektu są przede wszystkim dzieci, młodzież
oraz nauczyciele i pracownicy LO. Łącznie około 900 osób. Dotacja jest przeznaczona na zakup
książek.
Wniosek rekomendowany przez białostocki oddział Citibank Handlowy.

DZIEDZICTWO KULTUROWE I TRADYCJE
(12 dotacji na ³¹czn¹ kwotê 250 620 z³)
24. Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie – 20 000 zł na częściowe finansowanie
projektu „Digitalizacja zbiorów Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych – ochrona dziedzictwa narodowego”.
Celem projektu jest ochrona polskiego dziedzictwa narodowego w postaci książek gromadzonych przez bibliotekę w wersji dźwiękowej do roku 1979. W ramach realizacji projektu zakupione zostaną urządzenia oraz nośniki niezbędne do digitalizacji. Dotacja zostanie przeznaczona
na zakup urządzenia służącego do digitalizacji. Biblioteka ma 7901 stałych czytelników, jednak
ogólna liczba korzystających z Biblioteki sięga 20 000 osób.

25. Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie – 20 000 zł na projekt digitalizacji tarnowskich czasopism z przełomu XIX i XX w.
Celem projektu jest ochrona przed zniszczeniem i elektroniczna archiwizacja czasopism
z przełomu XIX i XX w. mających historyczne znaczenie dla Tarnowa i Regionu Tarnowskiego.
W ramach realizacji projektu zdigitalizowano dwa najcenniejsze czasopisma „Pogoń” i „Unia”.
Odbiorcami projektu są wszyscy zainteresowani dawnym czasopiśmiennictwem regionu. Dotacja
przeznaczona na sprzęt do digitalizacji wraz z oprogramowaniem, koszty osobowe digitalizacji
oraz publikację czasopism na nośnikach elektronicznych.
Wniosek rekomendowany przez krakowski oddział Citibank Handlowy.
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Celem projektu jest stworzenie pracowni humanistyczno-regionalnej, w której gromadzone
będą dokumenty i książki związane z historią i kulturą regionu. Adresatami projektu są uczniowie
klas I-III Gimnazjum nr 5 w Białymstoku. Rezultatem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat
własnego regionu oraz wzmocnienie więzi z „lokalną ojczyzną”.

Działalność w 2004 r.

26. Publiczne Gimnazjum nr 5 w Białymstoku – 10 000 zł na zakup książek do biblioteki.

Wniosek rekomendowany przez białostocki oddział Citibank Handlowy.

27. Małopolskie Forum Edukacji Europejskiej, Oddział w Kluczach – 16 500 zł na edukacyjny
program „Ocalić od zapomnienia”.
Celem projektu jest zaprezentowanie historii regionu miejscowości Klucze i okolic ściśle związanej z rozwojem papiernictwa na tym terenie. W ramach projektu prowadzone są zajęcia edukacyjne, podczas których przekazywane są wiadomości na temat papiernictwa i jego wpływu na region, organizowane są również warsztaty papieru czerpanego, podczas których uczestnicy uczą
się wytwórstwa i wykorzystania praktycznego papieru czerpanego. Dodatkowo dzięki prezentacji
multimedialnej, w nowoczesny i atrakcyjny sposób ukazano istotne aspekty dziedzictwa kulturowego Ziemi Kluczewskiej. Adresatami projektu są dzieci, młodzież oraz dorośli z regionu Kluczy
– około 850 osób. Rezultatem jest zapoznanie mieszkańców z historią ich regionu. Dotacja przeznaczona na organizację zajęć edukacyjnych i warsztatowych oraz na przygotowanie prezentacji
multimedialnej.
Wniosek rekomendowany przez krakowski oddział Citibank Handlowy.

28. Filharmonia Zielonogórska – 50 000 zł na zakup fagotu dla orkiestry symfonicznej.
Celem projektu był zakup instrumentu muzycznego – fagotu. Rezultatem jest podniesienie
poziomu artystycznego orkiestry oraz rozwój artystyczny młodego muzyka, któremu dzięki
zakupowi zostały stworzone należyte warunki do rozwijania talentu. Dzięki zakupowi rozszerzyła
się, a przez to i uatrakcyjniła oferta repertuarowa co ma bezpośrednie przełożenie na popularyzację muzyki klasycznej.
Wniosek rekomendowany przez zielonogórski oddział Citibank Handlowy.

29. Filharmonia Kaliska – 19 944 zł na zakup oboju.
Celem projektu było uzupełnienie instrumentarium orkiestry Filharmonii. Dzięki temu wzbogacony został repertuar orkiestry o utwory, w których wykonaniu wykorzystywany jest obój. Odbiorcami
projektu są słuchacze uczęszczający na koncerty orkiestry. Rezultatem jest również popularyzacja
muzyki klasycznej poprzez wzbogacanie oferty repertuarowej, a zatem jej uatrakcyjnianie.
Wniosek rekomendowany przez kaliski oddział Citibank Handlowy.

30. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli – 9176 zł na projekt edukacyjny „Poznać i zrozumieć.
Turystyczny szlak gniazd rodowych Lubomirskich”.
Celem projektu jest popularyzacja walorów i zasobów kulturowych regionu Stalowej Woli,
poszerzenie oferty edukacyjnej dla nauczycieli, rozwój i upowszechnienie wiedzy historycznej i kulturalnej dzieci i młodzieży, aktywizacja gospodarcza regionu poprzez rozwój turystyki kulturalnej.
W ramach realizacji projektu powstaje m.in. prezentacja multimedialna, interaktywne pomoce
dydaktyczne (puzzle, mapy, płyta CD itp.), komputerowa baza danych o miejscach związanych
z Lubomirskimi. Wytyczony zostanie „szlak Lubomirskich”. Kompleksowe informacje na ten temat
znajdą się w Internecie. Projekt adresowany jest do wszystkich zainteresowanych regionem
oraz dziejami rodu Lubomirskich. Dotacja przeznaczona na opracowanie pakietu edukacyjnego,
wydanie płyty CD i innych pomocy edukacyjnych.
Wniosek rekomendowany przez rzeszowski oddział Citibank Handlowy.
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31. Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie – 15 000 zł na zakup siedmiu map
Pomorza Zachodniego z XVII i XVIII w.
Celem projektu był zakup zabytkowych map Pomorza Zachodniego do zbiorów Książnicy, ich
opracowanie i udostępnianie oraz zabezpieczenie w ramach „ochrony dziedzictwa narodowego”.
Zakupiono siedem map, dzięki czemu Książnica posiada komplet map regionu. Mapy te stanowią
niezwykle dużą wartość dla badaczy dziejów Pomorza Zachodniego, co niewątpliwie przełoży się
na rzetelność opracowań historycznych.
Wniosek rekomendowany przez szczeciński oddział Citibank Handlowy.

32. Fundacja Biblioteki Gdańskiej – 15 000 zł na finansowanie projektu „Konserwacja unikatowych
planów Gdańska z lat 1940-1942”.
Celem dotacji jest ocalenie od zniszczenia eksponatów przedstawiających wartość historyczną, jakimi są unikatowe plany przebudowy Gdańska z lat 1940-1942. Stanowią one źródło
wiedzy o zamierzeniach III Rzeszy w zakresie nowych koncepcji przestrzennych Gdańska jako stolicy prowincji – ośrodka władzy. Zagrożone są całkowitym zniszczeniem ze względu na kruchość
materiału. Po konserwacji plany będą służyć historykom, urbanistom, architektom, badaczom, studentom i wszystkim zainteresowanym dziejami Gdańska.
Wniosek rekomendowany przez gdański oddział Citibank Handlowy.

33. Towarzystwo Bambrów Poznańskich – 40 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu
„Renowacja i konserwacja obiektów zabytkowych przeznaczonych do ekspozycji w Muzeum
Bambrów Poznańskich, funkcjonowanie muzeum”.
W ramach projektu przeprowadzana zostanie konserwacja następujących obiektów
zabytkowych przeznaczonych do ekspozycji muzealnych: czepek chrzcielny z XVIII wieku, atłasowa
spódnica, czarny kaftan, 3 kryzy, 5 band (wstęgi), 3 fartuchy, 3 chusty tiulowe, watówka, „kiszka” –
wszystkie eksponaty z XIX wieku oraz 4 kornety i 4 kompletne stroje (18 części) z początku XX wieku.
Wniosek rekomendowany przez poznański oddział Citibank Handlowy.

34. Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego JASKÓŁKA w Łodzi – 10 000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Moje miasto – moje miejsce”.
Głównym celem projektu jest zaznajomienie dzieci z kulturowym i materialnym dziedzictwem
ich małej ojczyzny, budowanie poczucia tożsamości i więzi z lokalną wspólnotą. Adresatami
są dzieci z łódzkich szkół. W ramach realizacji projektu prowadzono zajęcia warsztatowe
z dziedziny edukacji regionalnej, teatru, plastyki. Zajęcia prowadzone przez specjalistów
z danej dziedziny, trwały cztery miesiące, na każde z nich przewidziano po 30 godzin. Planowanym
efektem jest wzmocnienie więzi młodych ludzi z regionem, w którym żyją poprzez zapoznanie ich
z jego historią i potencjałem, który mogą wykorzystywać. Kształtowanie tego typu postaw
u młodych ludzi przyczynia się do rozwoju regionu, dzięki likwidacji zjawiska emigracji najaktywniejszych jednostek.
Wniosek rekomendowany przez łódzki oddział Citibank Handlowy.

35. Muzeum Mazowieckie w Płocku – 25 000 zł na druk informatorów o kolekcjach secesyjnych
Muzeum.
Celem projektu jest dokładna prezentacja na szerszym forum kolekcji secesyjnych Muzeum.
W ramach projektu wydrukowano cztery informatory secesyjnych kolekcji malarstwa, grafiki, rzeźby i biżuterii zgromadzonych i prezentowanych w Muzeum. Adresatami są osoby szczególnie zainteresowane przedstawionymi kolekcjami, jak również osoby niemogące z różnych przyczyn obejrzeć
kolekcji w Muzeum. Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów druku.
Wniosek rekomendowany przez płocki oddział Citibank Handlowy.
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36. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu – 10 000 zł na Warsztaty Tańca Współczesnego dla instruktorów.

Działalność w 2004 r.

TWÓRCZOŒÆ ARTYSTYCZNA DZIECI I M£ODZIE¯Y
(12 dotacji na ³¹czn¹ kwotê 159 745 z³)

Celem projektu jest doskonalenie zawodowe instruktorów tańca i choreografów z Polski
i Europy Środkowo-Wschodniej, rozwijanie i kreowanie uzdolnień tancerzy, a także angażowanie
młodzieży do projektów artystycznych z dziedzin teatru współczesnego. Projekt adresowany
zarówno do osób zawodowo zajmujących się tańcem, jak również do sympatyków – amatorów
tańca. Uczestniczy w nim 300 osób. W ramach projektu prowadzone są warsztaty taneczne
oraz seminarium dla młodych choreografów z udziałem uznanych teoretyków i praktyków tańca.
Organizowane są również spektakle teatrów tańca prezentowane nieodpłatnie dla młodzieży.
Rezultatem projektu jest popularyzacja tańca współczesnego wśród młodzieży.

37. Fundacja Muzyka Cerkiewna w Hajnówce – 27 630 zł na warsztaty artystyczne pn. „PERETOCZE-Białowieskie Integracyjne Spotkania Artystyczne”.
Celem projektu jest prezentacja dorobku artystycznego, w szczególności zespołów dziecięcych i młodzieżowych z ukazaniem różnorodności kulturowej i obyczajowej oraz edukacja
w dziedzinie etnografii, folkloru i historii. W Spotkaniach Artystycznych uczestniczą zespoły krajowe i zagraniczne (m.in. z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Rosji) prezentujące folklor i tradycje
narodów historycznie związanych z Podlasiem. Zespoły zaprezentują się podczas serii koncertów.
Odbiorcami jest miejscowa społeczność, ale również liczni turyści. W ramach projektu odbywają
się warsztaty artystyczne z dziedziny tańca, choreografii i muzyki prezentujące również treści historyczne, obyczajowe i kulturowe. Młodzież przygotowuje także specjalne programy ukazujące
obrzędowość regionu podlaskiego. Dotacja przeznaczona na koszty organizacyjne warsztatów.
Wniosek rekomendowany przez białostocki oddział Citibank Handlowy.

38. Szkoła Podstawowa im. Ojca Stanisława Papczyńskiego w Podegrodziu – 2155 zł na zakup
sprzętu muzycznego dla szkolnego chóru.
Odbiorcami projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ojca Stanisława Papczyńskiego
w Podegrodziu, członkowie chóru szkolnego o nazwie „Wiolino”. Jest to trzydziestodwuosobowa
grupa dzieci w wieku od 10. do 13. roku życia. Celem projektu jest stworzenie tym dzieciom
możliwości rozwijania indywidualnych uzdolnień głosowych i muzycznych, a także stworzenie
możliwości prezentowania swoich osiągnięć publicznie.
Wniosek rekomendowany przez krakowski oddział Citibank Handlowy.

39. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. im. I. J. Paderewskiego w Krakowie – 20 000 zł na nagrody
w konkursie „Wiosna młodych kameralistów“.
Zamierzeniem projektu jest stworzenie nowego niestandardowego programu edukacyjnego,
którego celem jest szerzenie wśród najmłodszych adeptów sztuki gry na instrumentach, radości
ze wspólnego muzykowania. Konkurs jest spotkaniem najlepszych zespołów kameralnych
na poziomie szkół muzycznych pierwszego stopnia. Dzięki spotkaniom konkursowym młodzi ludzie
mają okazję do zaprezentowania swoich umiejętności i skonfrontowania ich z umiejętnościami
innych uczestników. Bardzo ważny jest element mobilizacji i integracji w grupie muzykujących
dzieci. Dotacja przeznaczona na utworzenie funduszu nagród.
Wniosek rekomendowany przez krakowski oddział Citibank Handlowy.
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40. Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Ostrzeszowie – 15 000 zł
– z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu IX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny
„Chopin dla najmłodszych – Antonin 2005”.
Głównymi celami konkursu jest: promowanie młodych talentów, popularyzacja muzyki
Fryderyka Chopina oraz miejsc związanych z jego pobytem. Ważnym celem jest również promocja Miasta i Gminy Ostrzeszów. W ramach konkursu zorganizowane zostaną przesłuchania kandydatów oraz koncerty z udziałem uczestników, a przede wszystkim laureatów konkursu.
Spodziewana liczba uczestników – 80 osób, w tym 40 z zagranicy. Konkurs adresowany jest
do uczniów szkół muzycznych I stopnia. Planowanym rezultatem projektu jest rozwój umiejętności
muzycznych uczestników oraz możliwość konfrontacji z innymi muzykami.

41. Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach – 5000 zł na nagrody w II Powiatowym Konkursie Teatralnym Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży literaturą, rozwijanie zdolności artystycznych,
wdrażanie do świadomego uczestnictwa w życiu kulturowym, rozwijanie teatralnych pasji.
Zadaniem konkursowym jest inscenizacja teatralna. Adresatami projektu są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – grupy teatralne. W konkursie udział wzięło 114 uczniów. Widownia
podczas inscenizacji liczyła 400 osób. Dotacja przeznaczona na utworzenie funduszu nagród.
Wniosek rekomendowany przez rzeszowski oddział Citibank Handlowy.

42. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tychach – 18 000 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie projektu „Przygoda z teatrem – warsztaty artystyczne i działania twórcze
jako forma terapii dla integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”.
Celem projektu jest integracja środowiska rodzinnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
z innymi środowiskami. W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty artystyczne,
które będą stanowiły formę terapii dla dzieci niepełnosprawnych z ich zdrowymi rówieśnikami.
Adresatami są dzieci i młodzież w wieku od 7. do 24. roku życia z Tychów. Planowanym rezultatem
jest pobudzenie, ożywienie w dzieciach niepełnosprawnych nowych talentów, które pomogą
im zaistnieć w swoich społecznościach w nowej roli, co w efekcie spowoduje, że poczują się docenione i akceptowane.

43. Fundacja Muzyka Cerkiewna w Hajnówce – 12 560 zł na częściowe finansowanie projektu
„Warsztaty muzyczne dla młodzieży Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego
i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Białymstoku”.
Celem projektu jest udoskonalanie umiejętności młodych muzyków. Zamierzony cel osiągnięty zostanie dzięki zajęciom prowadzonym przez wybitne osobistości świata muzyki. Jednym
z prowadzących zajęcia będzie Sir John Tavener. Dotacja przeznaczona na koszty warsztatów.
Wniosek rekomendowany przez białostocki oddział Citibank Handlowy.

44. Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego JASKÓŁKA w Woli Rakowej
– 1000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Artystyczny kocioł”.
Celem projektu jest wyzwalanie oraz doskonalenie u dzieci twórczych postaw wobec siebie
i środowiska, rozbudzanie zainteresowania samodoskonaleniem oraz przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego wyboru własnych ścieżek rozwoju. Adresatami projektu są dzieci
wiejskie zaniedbane społecznie, mające utrudniony dostęp do domów kultury, teatrów, kin,
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a w szkołach, do których uczęszczają nie prowadzi się artystycznych kół zainteresowań. Liczba
adresatów projektu – 30 dzieci. W ramach projektu prowadzone będą warsztaty twórcze, podczas
których nacisk kładziony będzie na tradycję regionu oraz plastykę i teatr. Poza warsztatami dzieci
pracować będą metodą projektową, dzięki czemu poznają i zdobędą takie umiejętności jak:
pisanie reportażu, przygotowanie wernisażu, przedstawienia teatralnego.
Wniosek rekomendowany przez łódzki oddział Citibank Handlowy.

45. Stowarzyszenie Twórców Kultury STYK z Drezdenka – 4500 zł na V Lubuski Konkurs Literacko-Plastyczny dla dzieci i młodzieży.
Celem konkursu jest odkrywanie w dzieciach zdolności plastycznych i literackich oraz troska
o rozwijanie tych uzdolnień. Konkurs plastyczny skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym,
dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych dodatkowo organizowany jest konkurs literacki. Zainteresowanie konkursem przerosło najśmielsze oczekiwania. Zamiast spodziewanych
350 prac na konkurs wpłynęło 627 prac. Dotacja przeznaczona na nagrody dla laureatów, honoraria dla jurorów, druk dyplomów, zaproszeń oraz katalogu zawierającego prace konkursowe.
Wniosek rekomendowany przez gorzowski oddział Citibank Handlowy.

46. Stowarzyszenie MUS-E Polska w Katowicach – 31 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
projektu „Żeby krzywa była prosta”.
Celem projektu jest rozwinięcie twórczego potencjału, wyobraźni, wrażliwości artystycznej
i kreatywności u dzieci, do których adresowany jest projekt. W ramach realizacji projektu, trwającego 8 miesięcy, prowadzone będą zajęcia warsztatowe w następujących grupach: sztuki plastyczne, taniec, muzyka, fotografia, multimedia. Zajęcia prowadzone będą przez artystów z doświadczeniem pedagogicznym. Planowanym efektem jest wpojenie dzieciom zasad harmonijnej
współpracy w grupie, zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów oraz umiejętności komunikacji interpersonalnej. Ponadto podczas zajęć dzieci uczyć się będą gry na instrumentach,
tańca, fotografowania, technik malarstwa i grafiki. Projekt adresowany jest do dzieci w wieku
od 6. do 18. roku życia, łącznie 25 dzieci.

47. Bielański Ośrodek Kultury w Warszawie – 3900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
projektu „Chata za wsią – projekt z dziedziny edukacji dzieci i młodzieży”.
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz zmniejszenie zagrożenia
społecznego płynącego z niewłaściwego spędzania czasu przez dzieci. Projekt skierowany jest
do około 60 dzieci z klas II-IV z jednej z warszawskich szkół. W ramach projektu przeprowadzone
będą zajęcia warsztatowe wykorzystujące grę dramową, taniec, planowane są również warsztaty
plastyczne. Planowanym efektem jest nabycie przez dzieci umiejętności komunikacji, odkrycie,
a następnie pielęgnacja własnych talentów, co pozwoli na właściwy wybór drogi wejścia
w dorosłe życie.
Wniosek rekomendowany przez Dyrektora Regionu Warszawa, Citibank Handlowy.
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II. ROZWÓJ LOKALNY
(15 dotacji na ³¹czn¹ kwotê 148 128 z³)
PRIORYTETY OPIEKI ZDROWOTNEJ
(5 dotacji na ³¹czn¹ kwotê 49 195 z³)
48. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Rzadkimi Zespołami Genetycznymi GEN w Poznaniu
– 8500 zł na dofinansowanie warsztatów szkoleniowych w ramach Europejskiego Zjazdu
Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami Chromosomowymi.
Głównym celem projektu jest pomoc rodzinom dzieci dotkniętych rzadkim zespołem chromosomowym w wyborze odpowiedniej metody wspomagania rozwoju chorego dziecka. W ramach
projektu zorganizowano Konferencję naukową, której głównym elementem były warsztaty terapeutyczne. Zainteresowanie programem przerosło oczekiwania organizatorów. Przygotowywana jest
publikacja zawierająca treści prezentowane podczas konferencji i warsztatów. Szacunkowo dotrze ona
do 10 000 osób zainteresowanych problemem. W programie uczestniczy 42 dzieci oraz 80 wolontariuszy. Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów warsztatów.

49. Fundacja Radość Życia – Centrum Leczenia Raka Piersi w Warszawie – 10 000 zł na program
Edukacja w plenerze – Nie bój się raka – profilaktyka, metody leczenia i rehabilitacji psychofizycznej
raka piersi.
Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej odnośnie do możliwości eliminacji
czynników ryzyka raka piersi. Program adresowany jest do osób zainteresowanych wdrożeniem
elementów profilaktyki antynowotworowej we własnym życiu, jak również do osób zmagających się
z chorobą nowotworową. Akcje plenerowe miały odbyć się w dziewięciu dużych miastach Polski.
Dotacja została anulowana z powodu odmowy przedstawienia przez donatobiorcę wiarygodnych źródeł współfinansowania projektu.

50. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL w Warszawie – 10 000 zł na częściowe finansowanie projektu „Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo”.
Celem projektu jest polepszenie warunków rehabilitacji dzieci i młodzieży z mózgowym
porażeniem dziecięcym, upośledzeniem umysłowym, autyzmem i zaburzeniami pochodnymi,
które są podopiecznymi Stowarzyszenia KRASNAL. Dotacja przeznaczona na zakup specjalistycznego sprzętu służącego do terapii manualnej i rehabilitacji. Adresatami projektu są osoby chore
w wieku do 24. roku życia. Obecnie z rehabilitacji w Poradni Stowarzyszenia, miesięcznie korzysta 360 dzieci i młodzieży. Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie liczby rehabilitowanych osób oraz poprawa warunków rehabilitacji.

51. Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową w Warszawie – 12 500 zł na program
szkolenia pediatrycznych pielęgniarek onkologicznych.
Celem projektu jest podwyższenie umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu
z chorym na nowotwór dzieckiem i jego rodziną, a także nabycie umiejętności przekazywania trudnych informacji związanych z przebiegiem choroby i leczeniem. W ramach projektu wysokiej klasy
specjaliści psychologowie prowadzą zajęcia szkoleniowe. Zaplanowano 10 szkoleń, w których
szacunkowo udział weźmie 78 pielęgniarek. Dotacja przeznaczona na wynagrodzenia
dla prowadzących szkolenia oraz na koszty organizacyjne.
Wniosek rekomendowany przez Dyrektora Regionu Warszawa, Citibank Handlowy.
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Celem projektu jest doskonalenie systemu umożliwiającego szybką diagnozę potrzeb dzieci
z dysfunkcją wzroku, ustalenie indywidualnego programu terapii dla każdego dziecka oraz jak najszybsze rozpoczęcie procesu terapii. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest również niesienie
pomocy rodzinom chorych dzieci oraz ich integracja. Adresatami są dzieci do siódmego roku
życia, planowany jest udział 15 dzieci wraz z rodzinami. W ramach projektu przeprowadzone
zostaną szkolenia dla rodziców oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci.

Działalność w 2004 r.

52. Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski w Gdańsku – 8195 zł na dofinansowanie programu
wczesnego wspomagania niewidomych i słabowidzących dzieci z terenu województwa pomorskiego.

Wniosek rekomendowany przez gdański oddział Citibank Handlowy.

POLITYKA SPO£ECZNA
(5 dotacji na ³¹czn¹ kwotê 49 700 z³)
53. Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania – 15 000 zł na dofinansowanie
projektu „Ogólnopolska kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł – wydanie książki Irminy Chmiel
pt. Kasia, Modest i kradzież talentu”.
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jest projektem edukacyjnym adresowanym do uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów. Jest reakcją na niepokojące zjawisko obniżania się wieku
inicjacji alkoholowej. Jako alternatywę dla alkoholu proponowany jest sport. W akcji uczestniczy
wielu wybitnych polskich sportowców. W przedsięwzięciu uczestniczy ponad 750 gmin z terenu
kraju. Dotacja przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów druku. Bezpośrednim celem projektu jest wydanie książki i dzięki niej dotarcie do młodych ludzi z przesłaniem o charakterze profilaktycznym. Książka promuje sportowy tryb życia jako formę przeciwstawiającą się uzależnieniom.
Autorką jest Irmina Chmiel, osiemnastoletnia stypendystka akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł –
2002”. Do młodych ludzi trafi 2700 egzemplarzy.

54. Polski Związek Niewidomych, Okręg Śląski, Koło w Mikołowie – 10 500 zł na zakup
elektronicznej maszyny brajlowskiej.
Celem projektu jest umożliwienie jak największej liczbie osób niewidomych i słabowidzących
łatwego komunikowania się poprzez dostępność tekstów pisanych pismem Braille’a. Dotacja
przeznaczona na urządzenie umożliwiające pisanie brajlem i drukowanie w czarnodruku.
Urządzenie pozwala również na pisanie przy użyciu tradycyjnej klawiatury i drukowanie tekstów
w brajlu. Projekt adresowany jest do 108 osób – członków Koła Polskiego Związku Niewidomych
oraz do osób na stałe z nimi współpracujących. Rezultatem jest poprawa komunikacji między
osobami niewidomymi i słabowidzącymi a osobami widzącymi.
Wniosek rekomendowany przez katowicki oddział Citibank Handlowy.

55. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Konecki w Końskich – 10 800 zł na program edukacyjny
dla dzieci „Jestem bezpieczny na drodze”.
Celem jest propagowanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. W ramach
realizacji projektu powstało Miasteczko Ruchu Drogowego, gdzie odbywają się zajęcia przygotowujące w praktyczny sposób dzieci do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Dotacja
przeznaczona na zakup zestawu znaków drogowych do Miasteczka, odblasków dla dzieci oraz na rowery, a także na zakup książeczek Ja, mój rower i przepisy. Adresatami projektu są dzieci
w wieku od 10. do 15. roku życia. Szacunkowo będzie to około 1500 dzieci rocznie.
Wniosek rekomendowany przez kielecki oddział Citibank Handlowy.
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56. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu – 9100 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu II Zjazd Rodzin Osób z Rzadkimi Zespołami
Chromosomowymi.
Celem projektu jest wspieranie osób niepełnosprawnych w uzyskaniu samodzielności,
wyrównywanie szans rozwojowych i edukacyjnych, tworzenie integracyjnych form nauczania
i wychowania, zapewnienie dostępu do rehabilitacji oraz działania na rzecz przestrzegania podstawowych praw osoby niepełnosprawnej. W ramach realizacji projektu odbędzie się szereg konferencji i warsztatów terapeutycznych dotyczących rzadkich chorób genetycznych. Projekt
adresowany jest do rodziców dzieci z rzadkimi zespołami zaburzeń na podłożu genetycznym,
specjalistów z dziedziny psychologii klinicznej dziecka, pedagogiki specjalnej, lekarzy, pracowników socjalnych oraz studentów pedagogiki, psychologii. W sumie liczbę uczestników szacuje
się na blisko 400 osób. Planowanym rezultatem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby i jej
świadomości wśród osób chorych i ich rodzin, wzrost świadomości społecznej.

57. Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Uśmiech w Wałczu – 4300 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie projektu „Oswoić los – wspieranie działań podejmowanych
na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin”.
Celem projektu jest rozwój profilaktyki poprzez tworzenie i umacnianie środowiskowych form
pomocy dzieciom i rodzinie. Adresatami projektu są dzieci niepełnosprawne i ich rodziny.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia z terapii zajęciowej pod kątem kształtowania
postaw pozytywnych i negatywnych, prowadzone również będą spotkania integracyjne dzieci
niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi: wycieczki do lasu, nad jeziora, na łąki, zbiór materiałów
przyrodniczych w celu tworzenia, malowanie w plenerze, zawody sportowe, zabawy przy ognisku,
zabawy na śniegu, kulig. Planowanym efektem jest przełamanie barier między światem
niepełnosprawnych a resztą społeczeństwa, a także zaszczepienie w niepełnosprawnych dzieciach pozytywnego myślenia, nabranie przez nich pewności siebie. Efektem będzie również
pozyskanie młodych wolontariuszy, zapoznanie ich i nauka pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
Wniosek rekomendowany przez szczeciński oddział Citibank Handlowy.

NAUKA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
(5 dotacji na ³¹czn¹ kwotê 49 233 z³)
58. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łagów – 8935 zł na projekt „Chcę, mogę, potrafię
– założyć i prowadzić firmę”.
Celem projektu jest pobudzanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży w wieku 18-26 lat
z terenu Gminy Łagów. Zadanie to realizowane jest podczas szkoleń, na których organizację
przeznaczona jest dotacja. Podczas szkoleń prowadzone są zajęcia, dzięki którym młodzi ludzie
nabywają wiedzę przydatną w tworzeniu biznesplanu, pozyskiwaniu środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej itp. Projekt jest bardzo pożytecznym przedsięwzięciem w walce
z bezrobociem.
Wniosek rekomendowany przez kielecki oddział Citibank Handlowy.

59. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kijewo Królewskie – 4323 zł z przeznaczeniem
na dofinansowanie projektu „Uczmy się od najlepszych – kurs grafiki komputerowej i tworzenia
witryn internetowych dla młodzieży z terenu gminy Kijewo Królewskie”.
W ramach projektu przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu grafiki komputerowej
i tworzenia witryn internetowych przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych darmowych zasobów
internetu. Przewidywana liczba uczestników – 20 osób. Program adresowany do osób
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z terenu osiedli popegeerowskich i bezrobotnej młodzieży z terenu Gminy Kijewo Królewskie.
Zajęcia prowadzone będą przez specjalistów z dziedziny informatyki. Dzięki zdobytym umiejętnościom uczestnicy programu zwiększą swoją szansę na rynku pracy. Zakończeniem warsztatów
będzie udział uczestników w konkursie ogłoszonym przez Wójta Gminy Kijewo
na stworzenie witryny promującej Kijewo Królewskie.

60. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbina – 4050 zł na projekt „Mała plantacja –
szansą rozwoju gminy”.
Celem projektu jest próba przeciwdziałania pogłębianiu się bierności i bezradności mieszkańców gminy wobec trudnych sytuacji życiowych, poprzez wykorzystanie środowiska naturalnego. W ramach realizacji projektu organizowane są warsztaty wikliniarskie dla bezrobotnych
kobiet, powstaje również szkółka sadzonek wierzby, która jest surowcem wikliniarskim.
Szacunkowo w warsztatach udział weźmie 20 kobiet. Dotacja przeznaczona na zakup sadzonek
oraz koszty warsztatów.
Wniosek rekomendowany przez lubelski oddział Citibank Handlowy.

61. KONTRA – Stowarzyszenie Studenckie w Szczecinie – 20 000 zł na dofinansowanie
VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pt. Polityka Regionalna Unii Europejskiej.
Celem ogólnym Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej. W edycji VIII celem
szczegółowym był aspekt polityki regionalnej Unii. Olimpiada składa się z trzech etapów: zawody
szkolne, zawody okręgowe oraz etap finałowy, zawody centralne. Zadaniem uczestników jest
napisanie testu, ale również rozwiązywanie zadań problemowych i ich ustna prezentacja przed
komisją. W VIII edycji udział wzięło 24 tysiące uczniów szkół średnich. Dotacja przeznaczona
na utworzenie funduszu nagród dla laureatów Olimpiady.

62. Fundacja Pozarządowy Inkubator Karier – 11 925 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
projektu „Aktywność studencka – start do kariery”.
Celem projektu jest zapobieganie bezrobociu w Łodzi wśród przyszłych absolwentów
wyższych uczelni poprzez aktywizowanie studentów ostatnich lat studiów do zdobywania doświadczenia pozaakademickiego. Adresatami projektu jest grupa 30 studentów. W ramach projektu
przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe oraz szkolenia, podczas których uczestnicy
zdobędą wiedzę na temat aktywnego poruszania się po rynku pracy, możliwości zdobycia pracy
i budowania kariery, naucza się profesjonalnego zarządzania projektem, podstaw prowadzenia
księgowości oraz rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy zapoznają się
również z charakterystyką rynku pracy województwa łódzkiego.
Wniosek rekomendowany przez łódzki oddział Citibank Handlowy.
Z kwoty 928 968 zł, na jaką złożyły się powyższe dotacje, Fundacja przyznała 568 870 zł na dotacje lokalne,
rekomendowane przez Oddziały Citibank Handlowy oraz ich zespoły doradcze, a 360 098 zł na dotacje o charakterze
ponadlokalnym. Tym samym – wliczając dotacje na pozostałą działalność programową (konkursy, stypendia, programy
etc.– 1 048 000 zł) w okresie sprawozdawczym przeznaczono na cele statutowe 2 168 116 zł.
Łącznie z zobowiązaniami dotacyjnymi z 2003 r., do 31 grudnia 2004 r. wypłacono beneficjentom 2 265 277 zł.
Stanowi to 99,74% dotacji Fundatora na działalność Fundacji w roku 2004.

KONTROLE WYKORZYSTANIA DOTACJI
Biuro Fundacji konsekwentnie egzekwowało nadsyłanie merytorycznych i finansowych rozliczeń udzielonych
dotacji. W ciągu roku nie nadesłano w terminie 12 rozliczeń dotacji, jednak opóźnienia w wyniku monitów ze strony Biura Fundacji nie przekraczały zwykle 14 dni. Ponadto, zgodnie z zaleceniem Komisji Rewizyjnej i decyzją Zarządu
Fundacji, kontynuowano procedurę kompleksowych działań kontrolnych wobec dotowanych projektów.
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W omawianym okresie skontrolowano 108 przedsięwzięć zrealizowanych przez 83 organizacje z dotacji
Fundacji w łącznej wysokości 1 559 134 zł1.
Skontrolowano również trzy programy partnerskie prowadzone przez Fundację:
1. Fundacja Tygodnika POLITYKA – 125 000 zł na stypendia naukowe w ramach akcji „Zostańcie z nami”.
2. Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – 70 000 zł na program „Droga do Sukcesu”.
3. Fundacja Wspomagania Wsi – 34 240 zł na program „Mikrokredytowanie”.
Wyniki kontroli programów partnerskich są dla Fundacji zadowalające.
Fundacja przywiązywała szczególną uwagę do sprawdzenia tych instytucji, które w latach ubiegłych były
odbiorcami więcej niż jednej dotacji. Rezultaty kontroli są dla Fundacji zadowalające.
Nie stwierdzono dotychczas poważniejszych uchybień w wykorzystaniu środków finansowych przyznanych przez
Fundację. Najczęstszymi błędami w rozliczeniu dotacji są:
– brak zatwierdzenia dokumentacji finansowej pod względem merytorycznym i formalnorachunkowym;
– niezgodność rozliczenia finansowego ze wzorem wymaganym przez Fundację;
– brak na dokumentacji, opisu informującego o finansowaniu projektu przez Fundację Bankową
im. Leopolda Kronenberga;
– niedotrzymanie terminu rozliczenia dotacji;
– brak informacji o przeznaczeniu odsetek bankowych od kwoty dotacji na dotowany projekt –
w przypadku gdy termin realizacji projektu został przedłużony;
– brak na umowach i potwierdzeniach pobrania środków finansowych przez osoby fizyczne: numerów
dokumentu tożsamości oraz adresu.
Najpoważniejsze zastrzeżenia kontrolerzy wysunęli w stosunku do dziewięciu donatobiorców. We wszystkich
przypadkach wyjaśnienia pokontrolne zostały przez Fundację zaakceptowane.
Ścisła współpraca z Komisją Rewizyjną i jej pomoc pod względem prawnym i formalnoksięgowym dotycząca
dalszego postępowania w przypadkach budzących wątpliwości jest niezwykle ważna dla znalezienia właściwego
rozwiązania. Współpraca z Komisją Rewizyjną pozwoliła na wypracowanie skutecznych procedur postępowania w tego
typu sytuacjach.
Rezultaty kontroli są dla Fundacji zadowalające. Zgodnie z zaleceniami Komisji Rewizyjnej, Fundacja będzie
kontynuować kontrole realizacji przedsięwzięć finansowanych z jej dotacji.

FUNDACJA W MEDIACH
W 2004 roku Fundacja 252 razy gościła w środkach masowego przekazu w związku z realizowanymi przedsięwzięciami programowymi:
– 205 razy w prasie (w tym 89 w prasie ogólnopolskiej)
– 15 razy w telewizji (wywiady dla lokalnych i ogólnopolskich stacji TV)
– 32 razy w radiu (wywiady radiowe w Polskim Radiu i stacjach lokalnych)
Do przedsięwzięć cieszących się największym zainteresowaniem mediów zaliczają się:
– Nagroda im. prof. A. Gieysztora
– Konkurs WOKULSKI
– Konkurs o Nagrodę Banku Handlowego w Warszawie SA za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie teorii ekonomii
1 W latach 2001-2004 skontrolowano 486 projektów, na które przyznano dotacje na łączną kwotę 10 221 912 zł.
Średni roczny koszt kontroli nie przekracza 1% wydatków Fundacji.
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– Program Vademecum Darczyńcy (media lokalne)
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– Liga Inicjatyw Powiatowych

– oraz poszczególne dotacje Fundacji.
Fundacja jest rozpoznawalna w mediach i społecznościach lokalnych. W relacjach medialnych jest wymieniana jako jedna z pięciu największych i najważniejszych instytucji sektora organizacji pozarządowych w Polsce
oraz niekwestionowany lider wśród darczyńców korporacyjnych.

POZOSTA£E DZIA£ANIA
Poza regularną działalnością programową Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga działa aktywnie
w środowisku organizacji pozarządowych. Prezes Zarządu Fundacji jest członkiem Resource Development Committee
European Foundation Centre w Brukseli i reprezentuje Fundację w Komitecie Programowym 16th EFC Annual General
Assembly and Conference, która odbędzie się w maju 2005 r. w Budapeszcie.
Fundacja Bankowa, jako członek założyciel Forum Dobroczyńców w Polsce, aktywnie wspierała prace nad
powstaniem tej prestiżowej i elitarnej organizacji pełniącej funkcję reprezentanta środowiska grantodawców oraz pola
wymiany doświadczeń z działalności programowej najważniejszych polskich Fundacji. W ramach Forum z pozytywnym
skutkiem zaangażowaliśmy się w działania na rzecz zmian niekorzystnych zapisów nowej Ustawy o Organizacjach
Pożytku Publicznego i Wolontariacie.
Dyrektor Fundacji został zaproszony do Rady Programowej projektu „Wolontariat w biznesie” realizowanego
przez Centrum Wolontariatu. Celem tego programu jest doprowadzenie do powszechnego zaangażowania się firm
w programy wolontarystyczne wspomagające realizację przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego. Poza tym brał udział w pracach Rady Programowej kampanii społecznej „1% podatku dochodowego od osób fizycznych – nowa forma
filantropii indywidualnej”.

Spotkanie Komitetu Krajowego Obchodów Roku Mikrokredytu.

Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga weszła w skład Komitetu Krajowego Obchodów Międzynarodowego
Roku Mikrokredytu. Obchody Międzynarodowego Rok Mikrokredytu 2005 proklamowanego przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ zostały zainicjowane 1 marca br. w siedzibie UNDP w Warszawie.

Zarząd Fundacji Bankowej
im. Leopolda Kronenberga

Warszawa, 31 marca 2005 r.
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