SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Wspomagania Wsi
w roku 2006
1. Dane ogólne
1.1.

Nazwa Fundacji
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa
tel. 636 25-70 do 75, fax 636-62-70
e-mail: fww@fww.org.pl www.fww.org.pl

ustanowiona przez Prymasa Polski Kard. Józefa Glempa 25 czerwca 1998 r. jako powstała w
wyniku połączenia i w miejsce Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę i Fundacji
Rolniczej, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000136874. Numer
statystyczny Fundacji REGON 016022791.
1.2

Cele statutowe Fundacji

Cele statutowe Fundacji Wspomagania Wsi, zgodnie z Aktem Notarialnym i § 8 Statutu, obejmują:
1. Wspomaganie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz
inicjatyw związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich między innymi
poprzez;
1) tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem,
2) rozwiązywanie zagadnień gospodarki ściekowej,
3) zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodnej wsi.
2. Poprawa warunków życia i gospodarowania na wsi,
3. Rozwój społeczny i kulturalny wsi,
4. Rozwój oświaty wśród ludności wsi,
5. Ochrona środowiska naturalnego,
6. Wspieranie niekonwencjonalnych źródeł energii,
7. Organizowanie opieki społecznej na wsi.
1.3

Władze Fundacji
Rada Fundacji:
1. Aleksander Szeptycki – przewodniczący
2. Jacek Ambroziak
3. Jerzy Dietl
4. Andrzej Stelmachowski
5. Andrzej Wąsowicz
6. Adam Tański.
Zarząd Fundacji:
1. Piotr Szczepański – prezes
zam. ul. Wyszogrodzka 3 m 60, 03-337 Warszawa
2. Andrzej Kuliszewski
zam. ul. J.Sibeliusa 31, 02-641 Warszawa
3. Mikołaj T. Steppa
zam. ul. Sobieskiego 6 m 30, 02-957 Warszawa

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek i
pełnomocnik powołany przez Zarząd.
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Fundacja Wspomagania Wsi rozpoczęła działalność z dniem 30 czerwca 1999 roku jako następca
prawny, przejmujący wszystkie prawa i zobowiązania na zasadzie sukcesji uniwersalnej,
wykreślonych z rejestru fundacji Fundacji Rolniczej i Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w
Wodę. (postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Rejestrowy
XVI z dnia 30 czerwca 1999 r. (1) sygn. Akt XVI Ns. Rej. F-1026/99 w sprawie powołania
Fundacji Wspomagania Wsi, (2) sygn. akt XVI Ns. Rej. F-1025/99 w sprawie wykreślenia z
rejestru Fundacji Rolniczej, (3) sygn. akt Ns. Rej. F-809/99 w sprawie wykreślenia z rejestru
Fundacji Wspomagającej Zaopatrzenie Wsi w Wodę).
2. Działalność statutowa
Realizując misję nałożoną na Fundację przez JE ks. Prymasa Polski, a zapisaną w statucie,
Fundacja w 2006 roku, jak w latach poprzednich, starała się rozwiązywać, lub tworzyć modelowe
rozwiązania różnych problemów występujących na terenach wiejskich, poprzez prowadzenie i
podejmowanie następujących programów i działań:
W zakresie wspomagania inicjatyw gospodarczych i infrastruktury wiejskiej








Program mikropożyczki
Wspieranie budowy małych elektrowni wodnych i wiatrowych
Wspieranie budowy infrastruktury wiejskiej (pożyczki na budowę kanalizacji
wodociągów i dróg)
Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości i agroturystyki
Program „Budowanie społeczeństwa informacyjnego na wsi - e-VITA II”
Program „Razem” w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL
Program „Internet dla seniora”

W zakresie wspomagania inicjatyw społecznych i ochrony środowiska






Program „Nasza wieś naszą szansą”
Program „Kultura bliska”
Program „Ochrona różnorodności biologicznej szansą dla wsi”
Program „Działaj coraz lepiej”: Coroczne ogólnopolskie spotkanie organizacji
pozarządowych działających na terenach wiejskich
Szkoła efektywnego działania: „Planowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności
lokalnych”

W zakresie rozwoju oświaty na terenach wiejskich i opieki społecznej







Program „Nasza świetlica”
Programy „Pożyteczne wakacje” i „Pożyteczne ferie”
Konkurs internetowy dla gimnazjów „Poznawaj Polskę”
Konkurs internetowy dla szkół ponad gimnazjalnych „Poznawaj Amerykę”
Udział w programie „Stypendium z marzeń”
Program „Aliante”

Inne działania wspierające inne inicjatywy na rzecz wsi




Członkostwo w „Forum Aktywizacji obszarów wiejskich” i w „Forum Darczyńców”
Dotacje wspierające inne organizacje w działaniach na rzecz wsi
Wydawnictwa
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2.1 Program Mikropożyczki 05
Program Mikropożyczki 05 ma na celu przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich i w
małych miastach do 20.000 mieszkańców, poprzez stworzenie możliwości uzyskania niewielkiego
kapitału w formie pożyczki na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej, a w
szczególności, będącą pomocą w utworzeniu nowego miejsca pracy.
Program skierowany jest do mieszkańców wsi i małych miast prowadzących działalność
gospodarczą podlegającą rejestracji zgodnie z wymogami ustawy „O swobodzie działalności
gospodarczej” oraz zajmujących się usługami agroturystycznymi. W czerwcu 2006 r objęto nim
także mieszkańców wsi – producentów miodu – posiadających nie mniej niż 10 pni pszczelich.
W roku 2006 rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o pożyczkę o osoby pracujące lub
będące na emeryturze bądź rencie, których wynagrodzenie lub emerytura (renta) nie jest większa
niż półtorakrotność najniższej emerytury w danym roku, a które prowadzą działalność gospodarczą
jako dodatkowe źródło dochodu.
Warunkiem uzyskania pożyczki dla osób podejmujących działalność gospodarczą jest spełnienie
przez nich warunków formalno-prawnych pozwalających na jej prowadzenie przed podpisaniem
umowy o pożyczkę.
Maksymalna wartość pożyczki wynosi 10.000,00 złotych. Pożyczki są nieoprocentowane i
udzielane na okres do 24 miesięcy. zabezpieczeniem pożyczki jest weksel „in blanco” wystawiony
przez pożyczkobiorcę i dwóch poręczycieli.
Program Mikropożyczki 05 realizowany jest na obszarach działania doradców terenowych, z
którymi Fundacja zawarła umowę o współpracy w realizacji programu, na terenie województwa
Podkarpackiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego. W 2006 r. podpisano umowę o
współpracy z doradcą terenowym działającym w województwie Lubelskim. Doradcy terenowi
działają na terenie prawie całego województwa Kujawsko-Pomorskiego, Podkarpackiego,
Warmińsko-Mazurskiego, na terenie 5 powiatów położonych we wschodniej części województwa
Małopolskiego, na terenie 11 powiatów położonych w środkowej części województwa Lubelskiego
oraz na terenie 7 powiatów w środkowej i południowej części województwa Podlaskiego.
Udzielono także kilka pożyczek mieszkańcom sąsiednich województw.
Decyzje o przyznaniu pożyczek podejmował Zarząd Fundacji na podstawie opinii pracowników
Fundacji nadzorujących i współpracujących z określoną grupą doradców terenowych. Decyzje o
przyznaniu pożyczek podjęto na 47 posiedzeniach zarządu w 2005 r. i 61 w roku 2006.
W 2005 roku podpisano 380 umów na łączną kwotę 3.648.500 zł, a w 2006 r. podpisano 1119
umów o pożyczkę na łączną kwotę 10.830.700 zł.
Łącznie od początku wznowienia programu Mikropożyczki 05 w kwietniu 2005 r. podpisano 1499
umów o pożyczkę na kwotę 14.479.200 zł.
Ilość udzielonych pożyczek i ich wartość dla pożyczkobiorców zamieszkujących w poszczególnych
województwach przedstawia się następująco:
Województwo

Ilość podpisanych
umów o pożyczkę
2005
2006
razem

Łączna wartość przyznanych
pożyczek
2005
2006
razem

Podkarpackie
WarmińskoMazurskie
KujawskoPomorskie
Podlaskie

208
95

494
221

702
316

2035000 4802000
920000 2151000

6837000
3071000
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177

181

36500 1658000

1694500

9361,88

67

69

136

1250700

9196,32

597000

3

653700

Średnia wartość
pożyczki w
latach 2005 2006
9739,32
9718,35

Lubelskie
Małopolskie
Mazowieckie
Wielkopolskie
Pomorskie
Świętokrzyskie
Razem

3
1
1
1
380

89
61
4
4

1119

89
64
5
4
1
1
1499

30000
10000
10000
10000
3648500

888000
600000
40000
38000

888000
630000
50000
38000
10000
10000
10830700 14479200

9977,52
9843,75
10000,00
9500,00
10000,00
10000,00
9659,24

Na koniec 2006 r Fundacja współdziałała w realizacji programu z 14 doradcami terenowymi.
Doradcy terenowi prowadzą własne własną działalność gospodarczą, której zakres obejmuje
doradztwo pożyczkowe. Umowa z Fundacją zawierana jest z firmą prowadzoną przez doradcę
terenowego. Wysokość wynagrodzenia za świadczoną usługę jest zależne od ilości pożyczek i
terminowości ich spłat, dla których umowy zostały zawarte na podstawie wniosków przekazanych
przez danego doradcę terenowego.
Z ogólnej liczby 1499 pożyczek 31,35% udzielonych zostało pożyczkobiorcom rozpoczynającym
działalność gospodarczą.
Wśród pożyczkobiorców, którzy otrzymali pożyczki na rozwój i kontynuację już prowadzonej
działalności gospodarczej 296 (28,77%) otrzymało pożyczki po raz drugi, 32 (2,13%) otrzymało po
raz trzeci, a 9 pożyczkobiorców (0,87%) po raz czwarty.
Poprzednie pożyczki udzielone były w latach ubiegłych w ramach programu „Mikropożyczki” w
okresie 1999 – 2003 r. i lub w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w latach 2003 –
2004.
Pożyczki zostały wykorzystane na działalność:
- handlową w 620 przypadkach, co stanowi 41,36%,
- usługową w 724 przypadkach, co stanowi 48,3% w tym 92 pożyczek udzielonych zostało na
prowadzenie usług agroturystycznych,
- produkcyjną w 155 przypadkach, co stanowi 10,34%, w tym 12 pożyczek na produkcję miodu.
Rodzaje działalności gospodarczej, które uzyskały wsparcie pożyczką Fundacji obejmuje 40
działów działalności gospodarczej według klasyfikacji „Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług”.
Najwięcej udzielono pożyczek na prowadzenie sklepów detalicznych spożywczych i spożywczoprzemysłowych oraz sklepów wyspecjalizowanych, co stanowi 34,29% wszystkich rodzajów
działalności wspomożonych pożyczką Fundacji. Dużo pożyczek zostało także wykorzystanych dla
prowadzenia działalności związanej z usługami budowlanymi (7,54%), obsługą i naprawą pojazdów
samochodowych i motocykli (6,47%) oraz związanej z usługami transportowymi (6,67%).
Proporcje wykorzystania pożyczek Fundacji na poszczególne działy przedsiębiorczości
odpowiadają proporcjom w skali ogólnokrajowej. Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób
w 35,5% ogólnej ich ilości zajmowały się handlem, w 9,6% usługami budowlanymi, a 8,3%
usługami transportowymi.
Pożyczki udzielone kobietom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią 38,03% liczby
wszystkich udzielonych pożyczek. Największy udział kobiet wśród pożyczkobiorców wystąpił w
województwie kujawsko-pomorskim i wynosi 42,54%, a najmniejszy w województwie podlaskim,
w którym wynosi 35,29%.
Kobiety częściej niż mężczyźni ubiegały się o pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Udział kobiet, którym udzielono pożyczki na rozpoczęcie działalności wynosi 32,63%, podczas gdy
udział ten wśród mężczyzn wyniósł 30,68%.
Najwyższy wskaźnik aktywności kobiet w podejmowaniu własnej działalności gospodarczej
wystąpił w województwie Kujawsko-Pomorskim i wyniósł 40,26%. Natomiast wśród mężczyzn
maksymalny udział ubiegających się o pożyczkę na rozpoczęcie działalności wystąpił w
województwie małopolskim i wynosi 40,54%.
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Dochody z działalności gospodarczej pożyczkobiorców są w 45,91% przypadków jedynym źródłem
dochodu dla jego rodziny.
Najwyższy udział pożyczkobiorców, dla których dochody z działalności gospodarczej stanowią
jedyne źródło dochodów występuje w województwie kujawsko-pomorskim (50,00%), a
najmniejsze w województwie warmińsko-mazurskim (40,09%)
Wśród pożyczkobiorców przeważają ludzie młodzi. Udział pożyczkobiorców do lat 30 stanowi
28,42%, a do lat 45 – 74,98%. Zwraca uwagę to, że o pożyczkę na prowadzenie działalności
gospodarczej występują częściej młodzi mężczyźni niż młode kobiety. Udział młodych kobiet do
lat 30 stanowi 25,79% ogólnej liczby kobiet występujących o pożyczkę, natomiast wśród mężczyzn
odsetek ten stanowi 30,03%.
Przeważającym wykształceniem pożyczkobiorców jest wykształcenie średnie – posiada je 48,59%.
Wykształceniem podstawowym legitymuje się 5.31%, zawodowym 31,59%, a wyższym 14,52%.
Poziom wykształcenia kobiet jest wyższy, co ilustruje poniższa tabela.
Wykształcenie
Kobiety
podstawowe
6,6%
zawodowe
21,4%
średnie
54,9%
wyższe
17,1%

Mężczyźni
5,0%
34,0%
48,3%
12,7%

Z dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej wspomożonych pożyczkami Fundacji
korzysta około 5200 członków rodzin łącznie z pożyczkobiorcami. Najczęściej występują rodziny 4
osobowe.(31,49%).
Terminowość spłat pożyczek przez pożyczkobiorców jest bardzo wysoka. Udział pożyczek, których
spłaty rat wpływają na konto Fundacji nie później niż 15 dni od daty określonej w umowie pożyczki
wynosił średnio w miesiącu w 2005 r. 97%, a w 2006 r. 96%.
Z ogólnej ilości 1499 pożyczek 31,35% było udzielonych przedsiębiorcom rozpoczynającym
działalność gospodarczą.
W załączonych tabelach i wykresach przedstawiono szczegółowe dane o zrealizowanym programie
w roku 2006 r.
2.2 Wspieranie budowy małych elektrowni wodnych i wiatrowych
Ten program Fundacja prowadzi od 1992 roku. Fundacja jest jak dotąd jedynym źródłem tak
korzystnych pożyczek na ten cel. Jest to jednocześnie wsparcie odbudowy niewielkich zbiorników
retencyjnych, działalności bardzo pożytecznej w świetle niedoboru zasobów wody w Polsce.
W 2006 roku Fundacja udzieliła 9 pożyczek na ogólną kwotę 1.560.000 zł. W przygotowaniu
(gromadzenie dokumentów) jest 6 pożyczek na kwotę 890.000 zł.
Od początku trwania programu Fundacja udzieliła 230 pożyczek na kwotę 18.372.000 zł.
Sprawy sądowa (niespłacone pożyczki) dotyczą 7 pożyczek na kwotę 2.120.000 zł. Na wniosek
komornika (niemożność ściągnięcia długu) umorzono 4 sprawy – kwoty nieściągnięte łącznie
wynoszą 1.900.000 zł.
Obecnie Fundacja wymaga zabezpieczenia pożyczki hipoteką, co jest pewnym narzędziem
umożliwiającym odzyskanie zaangażowanych środków.
2.3 Wspieranie rozwoju infrastruktury wiejskiej
Są to nieoprocentowane kredyty na budowę wodociągów, kanalizacji, dróg i szkół na terenach
wiejskich. W 2006 udzielono trzy kredyty, Na koniec roku 2006 „czynnych” kredytów było 54,
zaangażowane środki wyniosły 11.355.80810 zł. Kredyty obsługiwane są przez 18 oddziałów banku
BISE SA.
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2.4 Szkolenia w zakresie przedsiębiorczości i agroturystyki
W 2006 roku zrealizowano 54 szkoleń o wymiarze czasowym od 12 do 60 godzin, w których
uczestniczyło 1146 osób.
Szkolenia realizowano na obszarze 7 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego,
małopolskiego, podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-pomorskiego.
Tematyka szkoleń obejmowała zasadniczo zagadnienia związane z rozwojem usług turystycznych
na wsi oraz usług gastronomicznych i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w
budowaniu oferty turystycznej. Ponadto zostały zrealizowane szkolenia skierowane do grup, nie
będących wcześniej adresatami oferty szkoleniowej, jak: pracownicy świetlic wiejskich (Borne
Sulinowo), wiejscy instruktorzy w zakresie edukacji regionalnej (Podedwórze), osoby bezrobotne
zainteresowane nabyciem kwalifikacji zawodowych (Dębowa Łąka).
2.5 Program „Budowanie społeczeństwa informacyjnego na wsi - e-VITA II”
Program jest realizowany we współpracy z Polsko Amerykańską Fundacją Wolności, która
współfinansuje program w 70%. Jest to kontynuacja programu realizowanego w latach 2003 –
2005. Celem programu jest popularyzacja zastosowań technologii informacyjnych (IT) w lokalnym
rozwoju społecznym i ekonomicznym w całym kraju oraz praktyczne przygotowanie wybranych
społeczności (gmin) do korzystania z możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego, jakie dają te
technologie. Program jest oparty na doświadczeniach zdobytych w efekcie realizacji pierwszej
edycji programu (e-VITA I). Gminom proponujemy zastosowanie sprawdzonego w poprzedniej
edycji modelu informatyzacji.
Działania prowadzone w ramach programu skierowane będą przede wszystkim do samorządów,
przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i młodzieży.
Program, którego realizacja planowana jest na dwa lata; ma następujące elementy:
2.5.1 Praktyczne wsparcie wybranych społeczności (gmin) w wykorzystaniu technologii informatycznych w lokalnym rozwoju.
Wybrane społeczności zostały zaproszone do przeprowadzenia w ramach programu kolejnych
elementów procesu umożliwiającego efektywne wykorzystanie technologii informacyjnych w
lokalnym rozwoju.
W efekcie programu w wybranych gminach:
 przeprowadzono planowanie rozwoju IT i opracowany jest dokument – założenia do
gminnej strategii/strategia rozwoju IT,
 utworzony zostanie publiczny punkt dostępu do Internetu,
 przeprowadzone zostaną szkolenia dla mieszkańców z zakresu podstawowych i
zaawansowanych umiejętności wykorzystania Internetu,
 mieszkańcy będą mogli w praktyce wypróbować zdobyte umiejętności, prowadząc
projekty związane z praktycznym wykorzystaniem Internetu,
 samorządy wybranych gmin otrzymają wiedzę i wsparcie merytoryczne w
przygotowaniu wniosków o dotacje na budowę infrastruktury teleinformatycznej do
funduszy UE.
2.5.2 Działania edukacyjne i informacyjne skierowane do przedstawicieli samorządów i organizacji
pozarządowych z całej Polski.
Beneficjentom programu przekazana zostanie wiedza na temat praktycznych możliwości
wykorzystania Internetu oraz technologii informacyjnych w lokalnym rozwoju, w tym w edukacji,
przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy. Program obejmie m. in. organizację konferencji,
seminariów oraz publikację serii poradników.
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2.5.3 System wsparcia.
W ramach programu kontynuowane będzie działanie specjalistycznego serwisu internetowego
(www.witrynawiejska.org.pl).
Witryna Wiejska jest specjalistycznym portalem internetowym, który powstał w ramach programu
e-VITA jako element wsparcia dla społeczności lokalnych. Głównym zadaniem Witryny Wiejskiej
jest przekazanie doświadczeń programu i wsparcie rozwoju małych gmin. Portal adresowany jest do
mieszkańców wsi i małych miast oraz wszystkich, którzy zainteresowani są aktywnością w
środowisku lokalnym oraz wykorzystaniem IT we własnym rozwoju.
2.5.4 Uczestnicy Programu
Do udziału w Programie Fundacja zaprosiła partnerstwa (utworzone przez samorządy,
przedsiębiorców, organizacje społeczne i szkoły) z gmin: Białogard, Baranów Sandomierski,
Bodzanów, Borne Sulinowo, Cekcyn, Dobrcz, Mały Płock, Myszyniec, Płużnica, Recz, Strzelin,
Stoszowice, Zawady. Gminy te zostały wyłonione w ogólnopolskim konkursie, który odbył się
wiosną 2006.
2.5.5 Oferta Programu
1. Dla samorządu - uzyskanie wiedzy niezbędnej przy opracowywaniu projektów finansowanych
w ramach przeznaczonych na tego typu działania funduszy strukturalnych z UE,
2. Dla przedsiębiorców i rolników, organizacji pozarządowych i pracowników urzędu gminy oraz
osób indywidualnych (szczególnie młodzieży) - podniesienie umiejętności i poziomu wiedzy na
temat możliwości wykorzystania technologii informacyjnych dla pozyskania miejsc pracy, rozwoju
gospodarstw i przedsiębiorstw oraz realizacji projektów i działań społecznie użytecznych.
Oferta programu dotycząca bezpośredniego wsparcia merytorycznego i finansowego dla wybranych
społeczności obejmuje:
1. Dotację w wysokości maksymalnie 25 000 zł na budowę lub rozbudowę istniejącej
Niekomercyjnej Sieci Komputerowej (dalej nazywaną NSK).
Sieć umożliwi dostarczenie dostępu do Internetu ponad 50 instytucjonalnym lub indywidualnym
odbiorcom. Fundacja Wspomagania Wsi zapewni również wsparcie doradców- ekspertów FWWdla ww. inicjatywy. Celem powstania NSK jest szerokie udostępnienie dostępu do Internetu dla
mieszkańców wsi.
2. Dotację w wysokości maksymalnie 6 000 zł na Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (PPD).
Celem powstania PPD jest umożliwienie dostępu do Internetu dla mieszkańców nie posiadających
własnych komputerów.
3. Dotacje na przeprowadzenie projektów związanych z wykorzystaniem Internetu w lokalnym
rozwoju, w ramach konkursu, który zostanie przeprowadzony w ramach Programu. Konkurs
zostanie skierowany wyłącznie do społeczności gmin biorących udział w Programie. Nagrodą w
konkursie są dotacje w wysokości do 7.000 zł na realizację zgłoszonych projektów. Dotacje
otrzymać mogą lokalne organizacje lub grupy nieformalne (reprezentowane przez lokalną instytucję
lub organizację posiadającą status prawny). Dotacje mogą być wykorzystane na zakup sprzętu,
opłacenie kosztów łącza internetowego i pokrycie kosztów osobowych, w tym pracę informatyków
przygotowujących strony www. Szczegółowe warunki przyznawania dotacji zostaną podane w
późniejszym terminie w ogłoszeniach konkursowych.
4. Przygotowanie lub weryfikacja istniejących założeń do strategii informatyzacji gminy/strategii
informatyzacji gminy (w oparciu o konsultacje z Gminą, organizacjami i mieszkańcami).
Przygotowanie założeń do strategii informatyzacji/strategii informatyzacji umożliwi systematyczny
i zaplanowany rozwój IT na terenie gminy. Będzie też postawą przygotowania wniosku o
sfinansowanie działań związanych informatyzacją z funduszów UE.
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5. Wdrożenie narzędzi informatycznych pomocnych w działaniu instytucji gminnych lub
organizacji. W ramach programu zostaną przygotowane 1-2 aplikacje (np. system e-sklepu, gminny
portal edukacyjny, narzędzia do prowadzenia e-learningu, itp.). Ostateczny wybór zakresu, skali i
przeznaczenia aplikacji zostanie dokonany wspólnie przez Partnerstwa uczestniczące w Programie i
Fundację Wspomagania Wsi.
6. Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu podstawowych i zaawansowanych umiejętności
obsługi komputera i korzystania z Internetu dla min. 100 mieszkańców (tematyka szkoleń zostanie
dostosowana do zgłoszonych przez uczestników potrzeb).
7. Wsparcie ze strony doradców - ekspertów FWW - w następujących dziedzinach:
 tworzenia sieci radiowej i Publicznego Punktu Dostępu do Internetu (w kwestiach
organizacyjnych i technicznych),
 przygotowania projektów związanych z wykorzystaniem Internetu w lokalnym rozwoju,
 przygotowania wniosku o dotację na budowę infrastruktury teleinformatycznej do
funduszów UE (w ramach budżetu na lata 2007-2013).
2.5.6 Harmonogram Realizacji Programu
Zadanie
Termin składania wniosków o udział w Programie e-VITA
II
Ogłoszenie wyników konkursu przez Fundację
Konferencja informacyjna we Wrocławiu
Działania informacyjno-promocyjne na terenie gmin
Podpisanie umów o współpracy w ramach Programu
pomiędzy urzędem gminy i instytucjami/organizacjami
wchodzącymi w skład partnerstwa.
Podpisanie umów o współpracy w ramach Programu
pomiędzy Fundacją i Przedstawicielem Partnerstwa.
Przygotowanie założeń do strategii/strategii rozwoju IT
Przygotowania do budowy Publicznych Punktów Dostępu
do Internetu oraz sieci IT, planowanie, doradztwo,
przygotowanie projektów, przekazanie dotacji Urzędom
Gmin lub organizacjom.
Adaptacja pomieszczeń, prace budowlane
Budowa i uruchomienie sieci i punktów dostępu do Internetu
Podłączenie prywatnych abonentów do sieci
Prowadzone przez Fundację warsztaty dla gminnych
trenerów szkoleń z obsługi komputera i Internetu
Przeprowadzenie szkoleń z podstawowych umiejętności
obsługi komputera i Internetu dla dorosłych
Realizacja szkoleń z zaawansowanych umiejętności
wykorzystania narzędzi IT.
Przygotowanie narzędzi informatycznych dla samorządów
Wdrożenie narzędzi informatycznych dla samorządów
Realizacja Programu doradztwa dla 4 grup odbiorców
Ogłoszenie konkursu na realizację indywidualnych
projektów wykorzystania Internetu
Wsparcie doradców w przygotowaniu projektów
wykorzystania Internetu
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Termin
21 kwietnia 2006
24 maja 2006
8-10 czerwca 2006
czerwiec-– lipiec 2006
czerwiec 2006
czerwiec 2006
lipiec – wrzesień 2006
lipiec - wrzesień 2006
wrzesień- październik 2006
październik 2006 - styczeń 2007
styczeń – kwiecień 2007
listopad 2006
styczeń - kwiecień 2007
listopad - kwiecień 2007
wrzesień – grudzień 2006
styczeń – marzec 2007
czerwiec 2006 - maj 2007
wrzesień 2006
październik – listopad 2006

Zadanie
Rozstrzygnięcie konkursu na realizację indywidualnych
projektów wykorzystania Internetu, podpisanie umów
dotacji z organizacjami
Realizacja indywidualnych projektów wykorzystania
Internetu
Prezentacja prowadzonych projektów podczas
Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Wiejskich w
Marózie
Przedstawienie raportów z realizacji Programu przez
instytucję/organizację reprezentującą Partnerstwo

Termin
grudzień 2006
styczeń 2007 - październik 2007
czerwiec 2007
listopad 2007

Program jest realizowany według założonego programu.
2.6 Program „Partnerstwo Razem” w ramach inicjatywy wspólnotowej EQUAL
Celem programu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy lub stworzenie własnego miejsca
zatrudnienia osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją z rynkiem pracy. Program
„Partnerstwo Razem” adresowany jest do społeczności wiejskiej, a jego celem jest:
 wypracowanie modelowych rozwiązań dot. aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi
położonych na obszarach marginalnych woj. zachodniopomorskiego (wsie na terenach po
byłych PGR-ach z wysokim wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego i ukrytego, z brakiem
dostępu do edukacji) polegających na specjalizacji poprzez tworzenie wsi tematycznych,
 przygotowanie struktur i systemów wsparcia służących upowszechnianiu tych rozwiązań,
 utworzenie i sprawdzenie modelowego zespołu wsi tematycznych mającego ułatwić ich
mieszkańcom wchodzenie lub powrót na rynek pracy
W ramach programu, działaniami objęte zostaną społeczności 5 wsi z terenów woj.
zachodniopomorskiego, charakteryzujące się dziedziczonym bezrobociem i biedą. Za realizację
projektu odpowiedzialnych będzie 6 organizacji, działających w oparciu o Umowę o Partnerstwie
na Rzecz Rozwoju .
Organizacjami tymi są:
 Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne,
 Stowarzyszenie „Edukacja Inaczej”,
 Fundacja „Odnowa Wsi”,
 Stowarzyszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego i wsi Podgórki
„Razem w Przyszłość”,
 Stowarzyszenie „Hobbiton”,
 Fundacja Wspomagania Wsi jako administrator projektu.
Program jest realizowany w trzech działaniach:
Działanie 1 jest poświęcone tworzeniu Partnerstwa na Rzecz Rozwoju oraz Partnerstwa
Ponadnarodowego. Za zakończenie realizacji Działania 1 uznaje się podpisanie Umowy o
Partnerstwie na Rzecz Rozwoju i Umowy o Partnerstwie Ponadnarodowym.
Działanie 2 jest poświęcone realizacji i wdrażaniu projektu przez Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
oraz rozwijaniu współpracy ponadnarodowej. Warunkiem podpisania umowy na finansowanie
Działania 2 jest akceptacja Umowy o Partnerstwie na Rzecz Rozwoju i Umowy o Partnerstwie
Ponadnarodowym oraz złożenie wniosku o finansowanie Działania 2.
Działanie 3 jest poświęcone upowszechnianiu dobrych praktyk, wpływaniu na politykę krajową
(mainstreaming) oraz tworzeniu sieci tematycznych.
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30 czerwca 2005 roku zakończyło się Działanie 1, w ramach którego, z inicjatywy Fundacji
Wspomagania Wsi, utworzone zostało partnerstwo ponadnarodowe składające się z partnera
włoskiego, portugalskiego i słowackiego, oraz przygotowano plan Działania 2 tj. następnego etapu
Projektu, którego realizacja jest planowana do końca 2007 roku..
Całkowity planowany budżet obu części projektu wynosi 3.000.288 zł i będzie w całości finansowany
ze środków inicjatywy wspólnotowej EQUAL.
Projekt kierowany jest do społeczności pięciu wsi. Jego działaniami objętych pośrednio zostanie
około 700 osób. Natomiast liczbę beneficjentów ostatecznych, czyli osób objętych bezpośrednio
działaniami projektu, planuje się na 160 osób tj. od 25 do 40 osób z każdej z pięciu wsi, w
zależności od jej wielkości i stopnia zaangażowania mieszkańców. Taka liczba beneficjentów
ostatecznych pozwoli na sprawdzenie funkcjonowania modelowego zespołu wsi tematycznych.
Planowane rezultaty projektu dotyczą głównie zmiany mentalności mieszkańców wsi marginalnych
w kierunku postaw przedsiębiorczych, z wiarą we własne możliwości zarabiania i uczestniczenia w
rozwoju wsi. Ponadto zakłada się zwiększenie możliwości samozatrudnienia, przyciągnięcie
inwestorów zewnętrznych w oparciu o specjalizację wsi, zatrzymanie młodzieży wobec
zwiększenia możliwości uzyskiwania dochodów na wsi.
Obecnie trwa realizacja Działania 2 projektu.
2.7 Program „Internet dla seniora”.
Program współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach
Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO2006).
Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 72.923,89 z ł, w tym 52.951,88 zł stanowiła dotacja
Ministerstwa (72,61%), a 19.972,01 zł (27,39%) środki własne Fundacji.
Projekt realizowany jest w formie szkoleń informatycznych w woj. warmińsko-mazurskim i
kujawsko-pomorskim.
Celami projektu było nabycie przez uczestników umiejętności posługiwania się komputerem i
poruszania się po Internecie; podniesienie poziomu wykształcenia dla spełnienia wymagań rynku
pracy; rozszerzenie możliwości zdobywania wiedzy oraz stymulacja aktywności społecznej.
Adresatami programu były osoby z terenów wiejskich i małych miast województw warmińskomazurskiego i kujawsko-pomorskiego w wieku powyżej 50 lat. W przypadku rencistów
dopuszczano możliwość uczestniczenia osób młodszych.
W czasie 25 szkoleń 331 osób nabyło umiejętności obsługi komputera i poruszania się po
Internecie.
Ze względu na wysokie zainteresowanie mieszkańców wsi programem, szkolenia zorganizowano
również w woj. podkarpackim z środków własnych Fundacji.
W ramach szkolenia zorganizowano 68 szkoleń, na których przeszkolono 864 osoby. W realizację
projektu zaangażowano 44 wykładowców. W programie współpracowano z 45 samorządami
lokalnymi, 46 szkołami oraz z 9 organizacjami społecznymi.
2.8 Program „Nasza wieś naszą szansą”
Celem tego programu jest zachęcenie mieszkańców do działań na rzecz podniesienia warunków
życia we wsi, którą zamieszkują. Fundacja stawia uczestniczącym w programie lokalnym
organizacjom pozarządowym pytanie: „Co można zrobić za 10 000 zł by podnieść jakość życia w
naszej wsi, parafii, gminie, osiedlu po-pegeerowskim?”.
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe: stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje,
organizacje religijne, niepubliczne instytucje opiekuńczo-wychowawcze, komitety społeczne, kluby
pracy, spółdzielnie socjalne, organizacje młodzieżowe, świetlice wiejskie, organizacje kobiece,
grupy odnowy wsi, a także sołectwa, rady sołeckie, parafie, ochotnicze straże pożarne, koła
gospodyń wiejskich. Każda organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.
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W ramach konkursu przyznawane są dotacje do 10 000 zł. Dodatkowo dla wszystkich chętnych
organizowane są szkolenia jak realizować takie projekty oraz jak pozyskiwać na nie pieniądze. W
obecnej edycji konkursu zakończono przyjmowanie wniosków o dotacje wkrótce ogłoszone zostaną
wyniki konkursu i przedstawiona propozycja szkoleń. W roku 2007 przewiduje się udzielenie ok.
50 dotacji.
2.9 Program „Kultura bliska”
To, co się dzieje w Polsce powiatowej i gminnej ma ogromne znaczenie dla rozwoju kultury i
świadomości społecznej, dla budowy społeczeństwa obywatelskiego. Tam powstaje wiele
środowisk kulturotwórczych, które starają się wzbogacić ofertę kulturalną, pobudzać aktywność
mieszkańców w dziedzinie kultury i poprzez te działania rozwiązywać wiele problemów ważnych
dla życia lokalnych społeczności. Celem tego programu jest wsparcie organizacji lokalnych w
działaniach na rzecz takich inicjatyw. Dodatkowo dla wszystkich chętnych organizowane są
bezpłatne szkolenia jak realizować takie projekty, jak pozyskiwać na nie pieniądze, jak działać w
przypadku zabytków by nie uszkodzić i nie zniszczyć ich wartości.
W 2006 roku przyznano 53 dotacje w wysokości do 10.000 zł.
2.10 Program „Ochrona różnorodności biologicznej szansą dla wsi”
Ten program ma na celu zainteresowanie mieszkańców terenów wiejskich zachowaniem starych
odmian roślin i ras zwierząt w swojej wsi i w ten sposób podniesienie poziomu życia i
uatrakcyjnienie jej dla odwiedzających. Dla wszystkich chętnych organizowane są dodatkowe
szkolenia jak to zrobić. Dodatkowo eksperci udzielają wszystkim zainteresowanym porad.
W 2006 przyznano 23 dotacje na realizację lokalnych projektów.
2.11 „Działaj lepiej” coroczne ogólnopolskie spotkania organizacji działających na terenach
wiejskich.
Spotkania te mają na celu pogłębianie wiedzy osób działających w organizacjach wiejskich,
wymianę i zdobycie informacji, nawiązanie kontaktów, zdobycie pomysłów na kolejne projekty,
spotkania z darczyńcami. Każde spotkanie ma swój motyw przewodni. Piąte spotkanie odbyło się
pod hasłem „Nasza wieś, nasza wspólnota, nasza świetlica” . Główny nacisk w szkoleniach i na
zajęciach położono na organizowanie i prowadzenie świetlic wiejskich. W spotkaniu uczestniczyło
486 osób reprezentujących 279 organizacji pozarządowych. Spotkanie – już tradycyjnie – odbyło
się w Marózie koło Olsztyna i trwało trzy dni.
2.12 Szkoła efektywnego działania: szkolenia„Planowanie i realizacja projektów na rzecz społeczności lokalnych”
Ten program, realizowany jako trzydniowe szkolenia, ma na celu podniesienie umiejętności
działania niemal wszystkich organizacji lokalnych. W pierwszej połowie 2006 przeprowadzono
łącznie 10 warsztatów (z tego 4 finansowane z FIO), w których wzięły udział 243 osoby. Szkolenia
odbywały się w Łowiczu (8), Supraślu i Szumiradzie (na prośbę starostwa namysłowskiego). Na
rok 2007 przewidziane są dalsze spotkania.
2.13 Program: „Nasza świetlica”
Ten program ma stworzyć mieszkańcom (szczególnie dzieciom i młodzieży) osiedli
popegeerowskich i wsi (poza siedzibami gmin) dostęp do informacji, możliwość spędzenia czasu,
odrobienia lekcji. Najczęściej mamy do czynienia z taką sytuacją: autobus szkolny przywozi dzieci
i młodzież ze szkoły do domu ok. 14.00 – 15.00 i po tej godzinie są one odcięte od bibliotek,
książek, encyklopedii, słowników, nie mówiąc już o dostępie do komputera, Internetu czy pomocy
w odrabianiu lekcji. „Nasza świetlica” to próba zmiany tej sytuacji. Program składa się dotacji na
remont i podstawowe wyposażenie świetlicy (a raczej w rozumieniu programu mini centrum
informacyjnego) i szkoleń dla osób prowadzących świetlice.
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W ramach programu prowadzone też ma być wsparcie dla rodzin, które ma pomóc rodzicom w
komunikacji z dziećmi, lepiej rozumieć problemy dzieci, a zwłaszcza młodzieży.
Dotacja nie może przekroczyć 20.000 złotych w tym połowa może być przeznaczona na wynagrodzenie osoby prowadzącej świetlicę. W 2006 roku na program przeznaczono 2.500.000 zł.
W 2006 roku ogłoszono dwie edycje konkursu grantowego jedną tylko dla osiedli
popegeerowskich, a druga dla wsi (poza wsiami – siedzibami gmin).
Na pierwsza edycję napłynęło 581 wniosków co świadczy o ogromnej potrzebie społeczności
popegeerowskich tworzenia takich mini centrów. Udzielono 82 dotacje.
Na drugą edycję konkursu napłynęły 805 wnioski co przerosło wszelkie oczekiwania. Dotacje
przyznano 58 projektom. Obecnie trwa podpisywanie umów dotacyjnych, monitoring
funkcjonujących świetlic oraz przygotowywanie programu szkoleń dla opiekunów. W załączeniu
wykaż nagrodzonych wniosków.
2.14 Programy „Pożyteczne wakacje” i „Pożyteczne ferie”
Te programy ma na celu organizację ferii i wakacji dla dzieci wiejskich, które nie wyjeżdżają na
wakacje. Wakacje lub ferie muszą być organizowane w miejscu zamieszkania lub okolicy, mieć
charakter edukacyjny, angażować rodziców lub mieszkańców wsi i muszą być pożyteczne.
W 2006 roku ogłoszono konkurs dotacyjny, na który napłynęło 353 wnioski. Przyznano 93 dotacje.
Obecnie ogłoszono kolejną edycję konkursu „Pożyteczne ferie”. Najciekawsze projekty są opisane i
opublikowane tak aby inne organizacje mogły korzystać z dobrych pomysłów. Łącznie oba
programy objęły ponad 5000 dzieci.
2.15 Konkursy internetowy „Poznawaj Polskę” (www.know-poland.org.pl)
Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży z gimnazjów położonych na terenach wiejskich i w
małych miastach Polską i skłonić ją do poszukiwania informacji o Polsce w Internecie. Konkurs
(jest to jego IV edycja) odbywa się tylko „w Internecie”. Uczniowie, po zarejestrowaniu się (jest to
podstawowa czynność przy korzystaniu z wielu aplikacji internetowych), uzyskują dostęp do
formularza z pytaniami, odpowiadają na nie w Internecie. 60 uczestników, którzy uzyskają
najwięcej punktów w dwóch rundach pytań, jest zaproszonych do napisania eseju na jeden z 15
ogłoszonych tematów. 30 uczestników, w nagrodę, spędza trzy dni w Warszawie razem z rodzicami
lub opiekunami, a także otrzymuje nagrody i dyplomy. Dyplomy otrzymują również wszyscy,
którzy uzyskali najwięcej punktów w drugim etapie konkursu. Dyplomy te wręczają wójtowie gmin
i burmistrzowie miast. W edycji (czwartej już tego konkursu) 2006 roku, dodatkową nagrodą będzie
stypendium w wysokości 1000 zł dla zwycięzców.
W konkursie bierze udział ponad 1000 uczestników z całej Polski.
Do finału zakwalifikowało się 80 osób, które uzyskały 24 i więcej punktów. Listę finalistów i
tematy finałowych prac pisemnych ogłoszono 21 XII. Ustalono termin spotkania laureatów w
Warszawie. Odbędzie się ono od 2 do 4 IV 2007.
2.16 Konkurs internetowy „Poznawaj Amerykę” (www.know-america.org.pl)
Ten konkurs internetowy (jest to jego czwarta edycja) jest organizowany we współpracy z
Ambasadą Stanów Zjednoczonych i Collegium Civitas. Jego celem jest zainteresowanie młodzieży
licealnej zdobywaniem informacji o Stanach Zjednoczonych poprzez Internet. Organizatorem i
administratorem konkursu jest Fundacja Wspomagania Wsi, Collegium Civitas, które ma siedzibę
w Pałacu Kultury i Nauki, udostępnia nieodpłatnie salę wykładową, gdy uczestnicy konkursy
przyjeżdżają do Warszawy (jest to punkt zborny) i na wykład o Stanach Zjednoczonych. Studenci
Collegium pomagają w organizacji konkursu a pracownicy uczestniczą w układaniu pytań i
tematów esejów. Ambasador USA wydaje w swojej rezydencji uroczysty lunch na cześć laureatów.
Jest to dla nich też okazja do spotkania z przedstawicielami różnych uczelni i amerykańskimi
dyplomatami.
Do finału zakwalifikowano 67 osób, które uzyskały 66 i więcej punktów za test. Ustalono termin
spotkania laureatów w Warszawie, od 21 do 23 marca 2007.
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2.17 Udział w programie „Stypendium z marzeń”
Program „Stypendium z marzeń” jest częścią programu „Stypendia pomostowe” prowadzonego
przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi we współpracy m. in. z Polsko
Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Agencją Nieruchomości
Rolnych, firmą „Polskie Młyny”, Fundacją im. Stefana Batorego, Fundacją PZU i in.
W 2006 roku Fundacja przystąpiła do programu i wsparła finansowo 21 organizacji działających na
terenach wiejskich, które udzielają stypendiów dla maturzystów pochodzących z gorzej
sytuowanych rodzin z terenów wiejskich. Celem jest zachęcanie tych młodych ludzi do
podejmowania studiów i pomoc w „zagospodarowaniu się” na pierwszym roku studiów.
Udzielono wsparcia pozwalającego udzielić 98 stypendiów (pełne stypendium wynosi 3500
złotych, Fundacja sfinansował połowę 98 stypendiów – przeznaczając na program 171 500 złotych.
2.18 Program Aliante
Aliante to międzynarodowy program internetowy dla młodzieży w wieku licealnym z całej Europy.
Jest to konkurs wiedzy o sprawach zagranicznych i NATO. Program polega na testach wiedzy i
pisaniu krótkich esejów na zadane pytania. Polsce przy jego organizacji współpracuje ministerstwo
spraw zagranicznych i obrony narodowej. Laureaci są przyjmowani w Brukseli przez sekretarza
generalnego NATO oraz odwiedzają jedną lub kilka baz wojskowych w różnych krajach –
członkach NATO. W tym roku będzie siódma edycja tego konkursu. W Polsce jest on
organizowany we współpracy ze studentami z Uniwersytetu im. Stefana Wyszyńskiego, Collegium
Civitas oraz Ambasadą USA w Warszawie. W ostatnich konkursach uczestniczyło 1500
uczestników z całej Polski; w konkursie biorą udział głównie z małych miast. Obecnie trwają
przygotowania do kolejnej edycji konkursu.
Fundacja wspiera ten program finansowo (wsparcie wynosiło 18 000 zł) i merytorycznie.
2.19 Wydawnictwa
W 2006 roku Fundacja wydała tylko jedną publikację podsumowującą pierwszy program e-VITA.
Obecnie przygotowywana jest publikacja pt. „Metoda e-VITY” poradnik dla wszystkich, którzy
będą realizować programy budowy sieci internetowych na terenach wiejskich.
2.20 Inne działania Fundacji.
Fundacja prowadzi szereg działań na rzecz obszarów wiejskich: są to konsultacje i porady dla
mieszkańców gmin i samorządów w dziedzinie budowy kanalizacji i oczyszczania ścieków,
budowy sieci internetowych, prowadzenia księgowości przez organizacje lokalne. Fundacja jest
członkiem Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich stowarzyszenia organizacji, które opiniuje
programy skierowane do wsi przygotowywane przez ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi.
Fundacja jest też członkiem Forum Darczyńców, organizacji, która działa na rzecz przyjaznego dla
organizacji pozarządowych otoczenia prawnego. Ostatnio Forum darczyńców opiniowało projekt
zmian ustawy o Fundacjach i przygotowało własne projekty zmian wynikające z doświadczeń w
działalności członków forum.
Obecnie trwają dalsze konsultacje kolejnej wersji ustawy o fundacjach.
2.21 Program: „Kluby przedszkolaka”
Planowany do realizacji w 2007 roku program przygotowywany jest przez partnerstwo utworzone
przez Fundację Wspomagania Wsi, Polską Fundację Rozwoju Dzieci, Powiatowy Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Ustawicznego w Suwałkach wygrał konkurs ogłoszony przez ministerstwo edukacji narodowej na
realizację alternatywnych form edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich.
Celem projektu jest upowszechnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w
wieku 3-5 lat, które mieszkają na wsi i nie chodzą do przedszkola.
Projekt pomaga wyrównywać szanse edukacyjne między miastem a wsią i przeciwdziałać
wykluczeniu społecznemu. Będzie realizowany od 01.11.2006 do31.03.2008 w woj. lubelskim i
podlaskim.
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Ostateczni beneficjenci to dzieci, rodzice, nauczyciele oraz gminy. We wsiach bez przedszkoli
gminy otworzą Kluby Przedszkolaka, w których dojeżdżający nauczyciele będą pracować z dziećmi
15 godzin tygodniowo według programu pracy spełniającego wymogi podstawy programowej dla
przedszkoli. W pierwszej kolejności do Klubów Przedszkolaka będą przyjmowane dzieci 5-letnie.
Całkowity koszt projektu to 4 000 095 zł. Będzie on finansowany w 100% z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Obecnie trwają negocjacje nad ostatecznym kształtem umowy między
Fundacją (koordynatorem projektu), a ministerstwem edukacji narodowej.
Planowane rezultaty projektu to: przeszkolenie 75 nauczycielek, funkcjonowanie 62 klubów
przedszkolaka dla 830 dzieci oraz raport pozwalający na upowszechnienie alternatywnych form
edukacji przedszkolnej.
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3.

Finanse
Przychody
dotacje i darowizny
% od pożyczek otrzymane
% a vista
% od lokat terminowych
% od papierów wartościowych
% ustawowe otrzymane
różnice kursowe
spisane drobne salda
spłaty należności zasądzonych i spornych
zwrot przez dłużników kosztów sądowych i komorniczych
otrzymane dywidendy
ze sprzedaży środków trwałych
inne przychody operacyjne
wynagrodzenie płatnika
spłaty pożyczek
Razem przychody

2 907 496,37
1 693,64
6 514,41
278 897,85
8 275 870,31
180 765,94
663 255,59
1 616,46
212 433,62
27 277,15
499 200,00
10 120,00
303,68
1 163,37
16 678 720,00
29 745 328,39

Przeznaczenie środków
realizacja celów statutowych
koszty ogólno-administracyjne
spłata pożyczki PL-480 i odsetek
różnice kursowe
inne koszty finansowe
zapłacone składki na rzecz innych organizacji
opłaty sądowe i komornicze
spisane drobne salda
zwrot dotacji do ANR
spisane należności umorzone i nieściągalne
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
zapłacony podatek dochodowy za 2006 r.
Razem

20 639 152,41
1 682 864,15
3 455 411,82
20 692,63
46 102,95
18 191,11
11 445,85
6,01
17 669,67
17 478,20
3 836 313,59
0,00
29 745 328,39

Zatrudnienie i wynagrodzenia
Zatrudnienie na 31.12.2006 r.
w osobach w etatach na Średnioroczne
na 31.12.06
31.12.06
w etatach
Przewodniczący Rady
1,00
0,20
0,20
Prezes
1,00
1,00
1,00
Członkowie Zarządu
2,00
2,00
2,00
Razem Zarząd
4,00
3,20
3,20
Główny Księgowy
1,00
1,00
1,00
Główni specjaliści
6,00
4,75
4,75
Specjaliści
6,00
6,00
6,00
Sam.Pracownicy
13,00
12,40
11,54
Pomocn. Pracownicy
0,00
0,00
0,14
Sprzątaczka
1,00
0,50
0,50
Razem pracownicy
27,00
24,65
23,93
Ogółem
31,00
27,85
27,13
Stanowisko
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Wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2006 r.

2 687 185,47

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i
Przewodniczącemu Rady Fundacji
średnie zatrudnienie zarządu w etatach
przeciętne miesięczne wynagrodzenie zarządu

471 301,50
3,20
12 273,48

Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło

158 337,00

Realizacja celów statutowych
Pożyczki preferencyjne udzielone w 2006 r. przez Fundację w ramach działalności statutowej
Budowa kanalizacji i oczyszczalni
Budowa szkół i dróg
Mała retencja
Mikropożyczki za środków PL-480
Mikropożyczki ze środków PARP
Razem

925 377,52
2 359 878,71
1 780 234,49
10 240 700,00
367 000,00
15 673 190,72

Programy szkoleniowe
kluby przedszkolaka
programy EDUKACYJNE
program E-VITA
programy - KONKURSY
program EQUAL
program FIO
Programy mikropożyczkowe
Inne programy

36 108,64
635 030,29
913 378,12
537 849,88
930 086,50
147 851,66
1 237 989,68
174 256,62

Pomoc finansowa bezzwrotna

5 901 766,55

Inwestycje finansowe na dzień 31.12.2006 r.
lokaty w bankach
lokaty w papierach wartościowych

10 202 840,07
128 348 126,39

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione w 2006 r. dla działalności
statutowej
komputery szt.10
2 samochody OPEL ASTRA
kopiarka
piec ceramiczny
spółdzielcze własnościowe prawo do lokali użytkowych
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58 040,34
81 332,99
27 409,74
13 300,14
3 656 230,38

Aktywa na dzień 31.12.2006 r.

178 332 945,20

Zobowiązania
z tego: pożyczka PL-480
z tytułu dostaw
Pozostałe zobowiązania wobec pracowników
wobec budżetu w ramach programu PAOW
pozostałe zobowiązania
rozliczenia międzyokresowe przychodów
fundusz świadczeń socjalnych

41 466 802,17
27 527 070,97
122 623,01
1 734,66
985 134,22
956 328,76
11 706 926,10
166 984,45

Podatki
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2006 r.
podatek należny
podatek wpłacony w 2006 r.
do zwrotu przez Urząd Skarbowy w 2007 r.

0,00
8 740,00
-8 740,00

Deklaracje i zeznanie zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązujących terminach.
Podatek VAT od importu usług elektronicznych w 2006 r.
podatek należny
podatek wpłacony w 2006 r.
do wpłaty do Urzędu Skarbowego w 2007 r.

2 769,00
2 769,00
0,00

Deklaracje zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązujących terminach.
Podatek VAT od zakupów ze środków pomocowych z międzynarodowych instytucji
finansowych w 2006 r.
podatek naliczony
podatek zwrócony w 2006 r.
do zwrotu przez Urząd Skarbowy w 2007 r.

3 453,00
3 166,00
287,00

Deklaracje zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązujących terminach.
Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 r.
potrącony z wynagrodzeń
pobrane wynagrodzenie płatnika
wpłacono do Urzędu Skarbowego w 2006 r.
do wpłaty do Urzędu Skarbowego w 2007 r.

392 586,00
1 176,00
391 410,00
0,00

Deklaracje i informacje zostały przekazane do Urzędów Skarbowych w obowiązujących
terminach.
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Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy za 2006 r.
potrącone ubezpieczonym
obciążające płatnika
wypłacone
świadczenia
wynagrodzenie
płatnika
wpłacono do ZUS w 2006 r.
do wpłaty do ZUS w 2007 r.

558 592,11
387 439,79
308,24
0,31
945 723,35
0,00

Wykaz współpracujących banków
Rachunki bieżące:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa
rach. nr 73137010370000170140212700 oraz 55137010370000170640212716
- Bank Gospodarstwa Krajowego I/O w W-wie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955Warszawa
rach. nr 37113010170200000000168424
Rachunek funduszu świadczeń socjalnych:
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a, 00-184 Warszawa
rach. nr 59137010370000174140212719
Rachunki powiernicze:
- ING Bank Śląski, Warszawa Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-950 Warszawa
rach. nr 71105000861000002273650214 oraz 85105000861000002273648119
- ABN AMRO Bank S.A., ul 1-go Sierpnia 8A, 02-134 Warszawa
rach. nr 56167000040000643991051775 oraz 49167000040000639491055878
Rachunki dla obsługi programów Fundacji:
- ING Bank Śląski, Warszawa Pl. Trzech Krzyży 10/14, 00-950 Warszawa
rach. nr 37105000861000002273650438
92105000861000002273651485
26105000861000002273650636
58105000861000002273651709
94105000861000002273650867
39105000861000002273651857
18105000861000002273651071
79105000861000002273651446
06105000861000002273651287
- BISE III Oddział, ul. Dubois 5a,00-184 Warszawa
rach. nr 55137010370000170640212716
19137010370000170140212702
89137010370000170140212703
40137010370000170140212712
46137010370000170140212701
94137010370000370140212700 (USD)
62137010370000170140212704
61137010370000270140212717 (EURO)
83137010370000170140212714
34137010370000270140212718 (EURO)
13137010370000170140212713
51137010370000170140212708
78137010370000170140212707
08137010370000170140212706
24137010370000170140212705
94137010370000170140212710
6713701037000017012711
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Załącznik nr 1
do Sprawozdania za rok 2006
Fundacji Wspomagania Wsi

UCHWAŁY
ZARZĄDU FUNDACJI

19

Warszawa, 29 marca 2006 r.

Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30,
00-930 Warszawa

Fundacja Wspomagania Wsi przesyła do łaskawego wykorzystania sprawozdanie z działalności w
roku 2004.

Pozostajemy z poważaniem,

Załączniki:
1. Kopie uchwał Zarządu
2. Wydawnictwo Fundacji
a) „Internet w rozwoju małej gminy” – praca zbiorowa
b) „Internet w rozwoju małej gminy” – praca zbiorowa (wydanie II)
c) „Podręcznik podstawowej obsługi komputera i programu Microsoft Word” – Paweł Ryttel
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SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2006

Fundacji Wspomagania Wsi
w Warszawie
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