SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Wspomagania Wsi
w roku 2010

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
dnia 25 10 2002 roku. Numer statystyczny Fundacji REGON 016022791.
1.2

Władze Fundacji

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.
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).

Działalność statutowa w 2010 roku
2.1 Cele statutowe Fundacji
Cele statutowe Fundacji Wspomagania Wsi, zgodnie § 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.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poprawa warunków życia i gospodarowania na wsi,
Rozwój społeczny i kulturalny wsi,
Rozwój oświaty wśród ludności wsi,
Ochrona środowiska naturalnego,
Wspieranie niekonwencjonalnych źródeł energii,
Organizowanie opieki społecznej na wsi.

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez pomoc dla mieszkańców obszarów wiejskich
poprzez:
1) udzielanie ze środków pieniężnych Fundacji kredytów przez banki, z którymi
Fundacja ma podpisane umowy o współpracy, na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych w zakresie działalności objętej celami statutowymi,
2) udzielanie dotacji lub zwrotnej pomocy finansowej na warunkach preferencyjnych na
realizację przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1,
3) prowadzenie doradztwa techniczno-ekonomicznego,
4) prowadzenie szkoleń, popularyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej,
organizowanie wymiany młodzieży,
5) organizowanie zaopatrzenia technicznego wspomaganych przedsięwzięć.
Swoje cele, Fundacja realizuje przez bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie
przedsięwzięć lub w formach pośrednich, przez udzielanie pomocy organizacyjnej lub
finansowej instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym w zakresie zgodnym z celami
Fundacji.
W 2009 r. nie wystąpiły zdarzenia prawne, które wpłynęły na działalność Fundacji.
2.2. Działalność statutowa
2.2.1. Mikropożyczki
Programy mające na celu finansowe wspieranie pozarolniczej działalności gospodarczej i
przeciwdziałanie bezrobociu na terenach wiejskich nadal nie tracą na aktualności.
Programy mikropożyczkowe Fundacji Wspomagania Wsi stwarzają możliwość dostępu do
kapitału mieszkańcom wsi i małych miast, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować
działalność gospodarczą. Pomoc ta jest realizowana za pośrednictwem sieci doradców
pożyczkowych. Doradcy pożyczkowi prowadzą własne firmy, których zakres działania
obejmuje doradztwo finansowe. W programach pracuje 19 doradców na terenie jedenastu
województw. Według stanu na 31 grudnia 2010 r. obsługiwali oni 2 790 aktywnych
pożyczek.
Pożyczki finansowane były ze środków programu PL-480, programu własnego Fundacji, ze
środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz z programu
pożyczkowego wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. Z wyjątkiem
programu w województwie podkarpackim pożyczki Fundacji są nieoprocentowane i udzielane
na okres do 24 miesięcy. Maksymalna wysokość pierwszej z otrzymanych pożyczek
wynosi 10 tys. zł. Zabezpieczenie pożyczki stanowi poręczenie co najmniej dwóch osób
i weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez pożyczkobiorcę oraz
poręczenie wekslowe wystawione przez poręczycieli, potwierdzone przez ich
współmałżonków niezależnie od rodzaju wspólnoty majątkowej. Decyzję o przyznaniu
pożyczki podejmuje Zarząd Fundacji na podstawie opinii inspektorów terenowych –
pracowników nadzorujących i współpracujących z określoną grupą doradców pożyczkowych.
Program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości w województwie podkarpackim
rozpoczęto w lipcu 2010 r., na podstawie umowy z samorządem województwa.
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Fundacja otrzymała na jej podstawie dotację w kwocie 10 mln zł. Wkład własny Fundacji
wynosi 1 mln zł.
Do końca roku udzielono na Podkarpaciu, ze środków tego programu 167 pożyczek na kwotę
2 263 tys. zł. Program jest podzielony na dwa etapy: w pierwszym, do 31 marca 2012 r.,
przewiduje się dystrybucję 777 pożyczek (na łączną kwotę 10 400 tys. zł), zaś do 31 marca
2017 r., planuje się udzielenie kolejnych 2 752 pożyczek. W odróżnieniu od pozostałych
programów mikropożyczkowych Fundacji pożyczki w tym programie są oprocentowane i
przeznaczone jedynie dla zarejestrowanych (PKD) przedsiębiorców. Na koniec 2010 r.
oprocentowanie wynosiło 5,49%. Pożyczki udzielane są do 20.000 zł, przy czym wysokość
pierwszej nie może być większa niż 10.000 zł.
W sumie, we wszystkich programach w ciągu roku wypłacono 1 177 pożyczek na łączną
kwotę 16,267 mln zł. Kwota ta jest mniejsza o ok. 4,11 mln zł od kwoty pożyczek
wypłaconych w 2009 roku
Program mikropożyczkowy finansowany był w większości ze środków pochodzących ze
funduszy własnych, ze środków PL-480, w ramach dotacji woj. podkarpackiego oraz
niewielką część pożyczek (ok. 4%) sfinansowano też ze środków PARP.
Rozkład aktywnych pożyczek w ujęciu terytorialnym przedstawiał się następująco:
w województwach: - podkarpackim 1448 pożyczek, warmińsko-mazurskim 347, lubelskim
343, kujawsko-pomorskim 249, małopolskim 208, podlaskim 147, świętokrzyskim 31,
mazowieckim 11, łódzkim 1 , wielkopolskim 4 i zachodnio-pomorskim 1. Wśród
przedsiębiorców, którzy uzyskali pożyczki w 2010 roku największa część, ok. 58%
prowadziło przedsiębiorstwa handlowe, głównie sklepy, 29% posiadała przedsiębiorstwa
usługowe, 13% zajmowało się produkcją. Procentowy udział kobiet wśród pożyczkobiorców
wyniósł 36% wobec 37% udziału w poprzednim roku. Zmniejszył się nieco procent
pożyczek wypłaconych nowopowstałym przedsiębiorstwom. Wyniósł on 31%, podczas gdy w
poprzednim roku wyniósł 33%. Charakteryzujący bezpieczeństwo portfela wskaźnik
zagrożenia kapitału PAR30 pozostaje na niskim poziomie - 2,3%, co należy uznać za
świadectwo małego zagrożenia kapitału.
2.2.2.Wspieranie budowy niekonwencjonalnych źródeł energii
Program ma na celu finansowe wspieranie budowy bądź odbudowy małych elektrowni
wodnych, elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych lub innych niekonwencjonalnych
źródeł energii.
O pożyczki na powyższe cele mogą ubiegać się osoby fizyczne, spółki osób fizycznych,
instytucje kościelne, gminy.
Kwota pożyczki nie może przekroczyć 200 tys. zł lub 50% wartości nakładów
inwestycyjnych. Pożyczka jest nieoprocentowana, udzielana na okres do 5 lat w tym okres
karencji w spłacie do 1 roku, jednak nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu inwestycji.
Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest hipoteka własna lub osoby trzeciej oraz weksel własny
„in blanco” z poręczeniem wekslowym,
W roku 2010 rozpatrzono łącznie 16 wniosków, udzielono 14 pożyczek na budowę małych
elektrowni wodnych na kwotę 2 094 tys. zł, 1 pożyczkę na budowę elektrowni wiatrowej (200
tys. zł) i 1 pożyczkę na budowę elektrowni biogazowej (200 tys. zł). W okresie spłaty
pozostawało 66 pożyczek na kwotę 5 926,8 tys. zł.
Od rozpoczęcia programu udzielono 287 pożyczek w łącznej wysokości 25 561 tys. zł, w tym
17 pożyczek wsparło budowę elektrowni wiatrowych, 15 kolektorów słonecznych i 1
elektrownię biogazową.
W związku z zaległościami w spłatach 7 pożyczek, (o kwocie zaległego kapitału 237,2 tys. zł)
skierowano do sądu.
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2.3.3.Pożyczki inwestycyjne dla gmin
Realizowany w latach poprzednich program miał na celu wspieranie inwestycji gminnych w
zakresie infrastruktury. W 2010 r. nie udzielono ani jednej pożyczki. W końcu 2010 r. w
okresie spłaty było 9 pożyczek o kwocie łącznej 396,8 tys. zł, zaciągniętych przez urzędy
gmin i jedno stowarzyszenie w latach ubiegłych. Nie odnotowano opóźnień w spłatach
kwartalnych rat udzielonych pożyczek.
2.2.4. Szkolenia
2.2.4.1.Szkolenia liderów organizacji pozarządowych oraz w zakresie przedsiębiorczości
i agroturystyki
Prowadzone na terenie Polski Wschodniej szkolenia liderów organizacji pozarządowych
objęły cztery tematy: regulacje prawne dotyczące osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych świadczących usługi turystyczne na terenach wiejskich, zagadnienie
planowania i realizacji projektów społecznych na rzecz społeczności lokalnych, księgowoprawne podstawy działania organizacji pozarządowych oraz pożądane cechy osobowości
lidera organizacji pozarządowej. W szkoleniach tych uczestniczyły łącznie 83 osoby.
Partnerem w realizacji szkoleń było Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, które
uczestniczyło w organizacji i finansowaniu programu.
Szkolenia pszczelarzy obejmowały zagadnienia związane z produkcją wysokiej jakości miodu
oraz zwiększeniem efektywności ekonomicznej gospodarki pasiecznej. Łącznie zrealizowano
8 szkoleń, w których uczestniczyło 317 osób.
Na terenie województwa podlaskiego zrealizowano ponadto szkolenia w zakresie
wytwarzania wyrobów z wikliny, na temat lokalnych uwarunkowań oraz wymogów prawnoadministracyjnych dotyczących świadczenia usług turystycznych na wsi. W województwie
warmińsko-mazurskie odbyło się szkolenie nt. organizacji usług turystycznych na wsi, w
których łącznie uczestniczyło 33 usługodawców turystyki wiejskiej z terenu powiatu
Mrągowo. Zrealizowano też wyjazd studyjny do gminy Sokoły w województwie podlaskim,
którego przedmiotem były zagadnienia techniczne, organizacyjne i ekonomiczne związane z
projektowaniem i budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Uczestnikami wyjazdu byli
mieszkańcy gmin wiejskich powiatu siemiatyckiego.
Rozwój usług agroturystycznych w kontekście możliwości poprawy sytuacji ekonomicznej
gospodarstw wiejskich był również tematem szkolenia zrealizowanego w Radkowie w
powiecie kłodzkim, w którym stopa bezrobocia w listopadzie 2010 r. wynosiła 23,5 % .
Łączny koszt usług zewnętrznych, poniesiony w związku z realizowanymi szkoleniami
wyniósł 35 197 zł.
2.2.4.2.Proekologiczny rozwój sektora usług turystycznych w Polsce Wschodniej
Wsparcie finansowe projektu pochodziło
ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Geograficznego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz
budżetu państwa (Fundusz dla Organizacji Pozarządowych) jak również ze środków własnych
Fundacji Wspomagania Wsi.
Kwota przyznanej dotacji wynosiła: 677 096 zł. Procent dofinansowania wynosił 74,74%
(koszt całego projektu 905 912 zł).
Celem projektu była ekologizacja usług turystyki wiejskiej w regionie Puszczy Białowieskiej
i Puszczy Mielnickiej. Zaplanowane działania zawierały szkolenia usługodawców
turystycznych, liderów organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów lokalnych i
mieszkańców wsi oraz szeroką promocję oferty turystycznej. Projekt był realizowany w
partnerstwie z samorządem Bornholmu (Dania) oraz Białowieskim Stowarzyszeniem
Agroturystycznym „Żubr” i Stowarzyszeniem Agroturystycznym „Puszcza Mielnicka”.
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W ramach projektu, zrealizowano następujące działania przeznaczone dla usługodawców
turystycznych i pracowników samorządów z powiatu hajnowskiego:
1. Szkolenie nt. odnawialnych źródeł energii, w Narewce, w których uczestniczyło 20 osób.
2. Wyjazd studyjny dotyczący systemów grzewczych z zastosowaniem biomasy dla 15
osób.
3. Warsztaty w zakresie serwisowania i naprawy rowerów w Orzeszkowie dla 9 osób.
W drugim kwartale 2010 roku, cały dwuletni projekt został podsumowany i rozliczony z
Operatorem. Zgodnie z określonymi wcześniej celami, działania projektowe przyczyniły się
do zmian w podejściu kwaterodawców do własnego gospodarstwa jako miejsca, w którym
można i należy stosować współczesne rozwiązania techniczne zmniejszające negatywny
wpływ działalności turystycznej na środowisko. Zwiększyła się aktywność samorządów w
zakresie tworzenia aktywnej i przyjaznej środowisku oferty turystyki. Wzrósł poziom
zaufania społecznego do regionalnych organizacji pozarządowych, będących partnerami
Fundacji w realizacji projektu. Rozbudzona została aktywność instytucji i organizacji
lokalnych w zakresie podejmowania działań na rzecz zachowania tradycji lokalnych i
regionalnych. Podejmowanych jest nadal szereg inicjatyw szkoleniowych stanowiących
kontynuację działań projektowych.
Łączny koszt realizacji działań projektowych wyniósł w 2010 roku 45 993 zł, w tym 34 376
zł z FOP zaś 11 617 zł ze środków własnych Fundacji. Za uczestnictwo w realizacji projektu,
Stowarzyszenie Agroturystyczne „Puszcza Mielnicka” otrzymało wyróżnienie w konkursie
„Inicjatywa Społeczna Roku 2009”, ogłoszonym przez wojewodę podlaskiego, zaś prezes
stowarzyszenia – Jerzy Śnieżko (pracownik Fundacji w okresie realizacji projektu) otrzymał z
rąk marszałka województwa podlaskiego, Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego
przyznaną zasłużonym mieszkańcom Ziemi Mielnickiej, za wybitne zaangażowanie w
promocję i rozwój terenów nadbużańskich.
2.2.4.3. Internet dla seniora 2010
W 2010 r. kontynuowano kolejną edycję szkoleń z podstaw obsługi komputera i Internetu dla
osób po 50 roku życia i rencistów. Odbywały się one na terenie województw: podlaskiego,
kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i dolnośląskiego w okresie od XI 2009 r. do IV 2010 r.
Z ogólnej sumy 43 szkoleń (dla 453 osób) w 2010 roku rozliczono 38 szkoleń, które
ukończyło 395 kursantów. Najmłodszy uczestnik 30-godzinnych zajęć miał 26 lata (rencista),
najstarszy 84 lat. Średni wiek uczestników wyniósł 58 lat. Kobiety stanowiły 67 procent
uczestników, a mężczyźni 33 procent. Wykształcenie uczestników przedstawiało się
następująco: 13% wyższe, 41% średnie, 33% zawodowe, 14% podstawowe, zaś ich statut:
50% emerytów, 21% rencistów, 10% niepracujących, 19% inny. 22% uczestników pracuje
zarobkowo, 24% pracuje społecznie, 74% posiada komputer w domu.
Program był finansowany ze środków własnych Fundacji. Koszt jednego szkolenia wyniósł 2
tys. zł brutto, zaś koszty poniesione w 2010 r. ok. 78 tys. zł. Całkowity koszt edycji
programu wyniósł 88,86 tys. zł.
2.2.4.4. Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową
Celem programu był wzrost wiedzy i umiejętności członków zarządów lokalnych
stowarzyszeń i fundacji na temat obowiązujących w Polsce księgowo-prawnych zasad
funkcjonowania organizacji pozarządowych. Prowadzone w formie warsztatów szkolenia nie
były skierowane do księgowych. Do udziału w warsztatach zapraszano jednego lub
maksymalnie dwóch, przedstawicieli danej organizacji. W trakcie dziewięciu czterodniowych
warsztatów (35 godzin) przeszkolono 169 osób – członków zarządów 139 organizacji
pozarządowych. Dodatkowo w warsztatach wzięło udział 5 pracowników Fundacji. Koszt
projektu wyniósł 118,4 tys. Zł
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2.2.4.5. Planowanie i realizacja projektów społecznych
Celem programu był rozwój umiejętności i poszerzenie wiedzy aktywnych społecznie osób w
zakresie planowania i realizacji projektów na rzecz społeczności lokalnych. Dodatkowo
szkolono w zakresie sposobów pozyskiwania funduszy na projekty prowadzące do
powstawania i rozwoju inicjatyw obywatelskich podejmowanych w środowisku wiejskim.
Do udziału w warsztatach zapraszano po dwie osoby z tej samej organizacji - liderów
organizacji formalnych oraz grup nieformalnych, pochodzących ze wsi i miasteczek do 6
tysięcy mieszkańców.
W trakcie ośmiu trzydniowych warsztatów (25 godzin) przeszkolono 194 osób – aktywnych
członków 98 organizacji pozarządowych. W warsztatach wzięło też udział trzech
pracowników FWW. Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród
przedstawicieli lokalnych organizacji i i innych instytucji. Zgłosiło się więcej osób niż
ostatecznie przeszkolono.
Koszt projektu wyniósł 80,1 tys. zł.
2.2.4.6. Zarządzanie projektami społecznymi
Celem programu był wzrost wiedzy i umiejętności aktywnych członków lokalnych
organizacji pozarządowych nt. prawidłowego koordynowania, ewaluowania i promowania
planowanych lub realizowanych projektów.
Do udziału w szkoleniu zapraszano po dwie osoby z tej samej organizacji, które planowały
być lub były koordynatorami projektów. Pierwszeństwo zakwalifikowania na warsztaty
miały osoby, które wcześniej uczestniczyły w warsztatach pt.: „Planowanie i realizacja
projektów społecznych”.
W trakcie sześciu trzydniowych warsztatów (22 godzin zajęć) przeszkolono 144 osób, które
są aktywnymi członkami 73 organizacji działających we wsiach i miasteczkach do 6 tys.
mieszkańców oraz 2 pracowników Fundacji.
Koszt projektu wyniósł 61,93 tys. Zł
2.2.4.7. Komunikacja w społeczności lokalnej (pilotaż)
Celem programu było podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w przełamywaniu
barier utrudniających skuteczną komunikację, w oparciu o zasady zapewniające
poszanowanie interesów wszystkich zainteresowanych stron. Uczestnikami szkolenia byli
przedstawiciele zarejestrowanych organizacji pozarządowych, działających na rzecz swojej
społeczności we wsiach i miasteczkach do 6000 mieszkańców, którzy planowali być lub już
byli koordynatorami projektów. Do udziału w warsztatach zapraszano po dwie osoby z tej
samej organizacji. Na pilotażowy warsztat zapraszano jedynie osoby, które wcześniej
uczestniczyły w warsztatach pt.: „Planowanie i realizacja projektów społecznych” i/lub
„Zarządzanie projektami społecznymi”.
W 3-dniowych cieszących się dużym zainteresowaniem warsztatach (22 godziny zajęć)
wzięło udział 15 osób z 9 organizacji. Zakres merytoryczny warsztatów jest w dalszym ciągu
dopracowywany i zostanie w pełni ustalony po kolejnych dwóch pilotażach, zaplanowanych
na I kwartał 2011 r.
Koszty projektu wyniosły 11,29 tys. zł.
2.2.4.8. Edukacja Finansowa
Od roku 2008 Fundacja przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego (NBP)
realizuje program edukacji finansowej dla mieszkańców wsi. Pierwsza edycja programu z
roku 2008 zakończona w marcu 2009 r. adresowana była do lokalnych organizacji
pozarządowych w celu zainspirowania ich przedstawicieli do szerzenia postaw świadomego
zarządzania swoim domowym budżetem.
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W trakcie realizacji pierwszej edycji okazało się, że zapotrzebowanie na tę wiedzę jest w
środowisku wiejskim ogromne, a forma warsztatowa w jakiej prowadzone są spotkania z
mieszkańcami wsi, bardzo przez nich samych chwalona.
W 2010 r. program realizowany był w oparciu o dwie umowy pomiędzy NBP i Fundacją:
pierwszą - „Zaplanuj swoją przyszłość - program trenerski z edukacji finansowej” z
budżetem 585,37 tys. zł w tym wkład własny FWW 121,32 tys. zł. (zakończenie w kwietniu
2010 r.) i drugą - „Zaplanuj swoją przyszłość –przewodnik domowych finansów” z budżetem
564,70 tys. zł w tym wkład własny Fundacji 64,70 tys. zł. (z realizacją od czerwca 2010 r. do
maja 2011 roku.
Głównym celem programu było podniesienie poziomu świadomości ekonomicznej i
finansowej mieszkańców wsi, przekazanie im niezbędnej wiedzy w celu efektywnego
gospodarowania własnymi środkami oraz umiejętnego rozpoznawania i korzystania z
dostępnych na rynku usług finansowych, oraz wzmacnianie lokalnych organizacji trenerskich
w celu utworzenia krajowej sieci Przewodników Domowych Finansów.
Kontynuując edukację finansową mieszkańców wsi także i w tej edycji realizowano zadania
na trzech poziomach: - ogólnopolskim (kampania społeczna przy współpracy ze
Stowarzyszeniem Gazet Lokalnych poprzez inwertowanie w 85 lokalnych tytułach ulotek
informacyjnych dotyczących edukacji finansowej), centralnym (warsztaty dla trenerów,
organizowane przez Fundację), lokalnym (szkolenia z edukacji finansowej dla mieszkańców
wsi).
Taka struktura programu pozwoliła na wszechstronne dotarcie z informacją do wybranej
grupy odbiorców. Informacje w prasie lokalnej i wkładane w nią broszury wzmacniały
działania lokalnych organizacji gdy chciały one zorganizować szkolenia i spotkania dotyczące
spraw finansów domowych. Warsztaty organizowane przez FWW pozwalały na zwiększenie
liczby potencjalnych lokalnych trenerów edukacji finansowej. Program małych dotacji (po 2
tys. .zł. każda) wspierał finansowo działania lokalnych organizacji trenerskich ułatwiając
organizacje i prowadzenie szkoleń w terenie.
Realizowany przez Fundację Program edukacji finansowej adresowany był do mieszkańców
wsi gdzie dochodowość gospodarstwa domowego jest zdecydowanie niższa niż w mieście,
gdzie oferta banku lokalnego nie ma konkurencji, a firmy pożyczające pieniądze działają bez
ograniczeń. Celem programu było stałe podnoszenie poziomu świadomości ekonomicznej i
finansowej społeczności wiejskich ale jednocześnie otwarcie zarówno mieszkańców jak i
lokalnych władz oraz liderów społecznych i prasy do rozmowy na tematy finansowe
dotychczas skrywane w rodzinnym zaciszu.Temu służyły zarówno plakaty i ulotki
przygotowane przez FWW w ramach programu , artykuły zamieszczane na portalu
www.witrynawiejska oraz szkolenia odbywające się w terenie.
Projekt podzielony został na etapy, adresowane do dwóch grup odbiorców, realizując tym
samym główne cele projektu:
I etap - Zwiększenie liczby lokalnych trenerów edukacji finansowej – warsztat trenerski
skierowany do organizacji pozarządowych dający podstawy merytoryczne oraz wachlarz
praktycznych umiejętności przydatnych w samodzielnym przeprowadzaniu szkoleń z edukacji
finansowej. Łącznie odbyło się 5 sesji warsztatowych dla 7 grup uczestników,
organizowanych od października 2009 do lutego 2010. Po przeprowadzonych szkoleniach
wieś posiada 154 nowych trenerów.
II etap - Dotarcie z wiedzą finansową do szerokiej grupy mieszkańców obszarów wiejskich –
cel realizowany poprzez program małych dotacji dla organizacji pozarządowych, które
zgłosiły i przeszkoliły swojego przedstawiciela w warsztatach trenerskich, a następnie
zorganizowały szkolenie w terenie dla ok. 20 osobowej grupy beneficjentów. Przeszkolono
łącznie 1 029 osób.
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Opracowano ponadto, wydano i przekazano w postaci papierowej oraz udostępniono w
formie elektronicznej podręcznik dla beneficjenta zatytułowany „Zaplanuj Swoją Przyszłość”.
Podręcznik w przystępny sposób umożliwia powrót do treści merytorycznych poznanych w
trakcie szkolenia w celu lepszego utrwalenia. W roku 2010 przygotowano też do druku
kolejne wydanie poradnika „Szkoła Mądrego Pożyczania”.
Korzyści z programu odniosły zatem wszystkie grupy odbiorców. Mieszkańcy wsi, którzy
otrzymali rzetelne wskazówki jak zarządzać domowymi finansami aby realizować plany, nie
wpadać w pułapki zadłużenia i wybierać odpowiednie dla swojego statusu produkty bankowe.
Lokalne organizacje, które zgłaszając się na warsztaty trenerskie posiadły wiedzę
umiejętności i materiały do dalszych działań na rzecz upowszechniania potrzeby edukacji
finansowej.
Lokalni liderzy społeczni i administracyjni, którzy poprzez zrozumienie i wspieranie działań
edukacyjnych prowadzonych przez lokalne organizacje rozwiązują ważny problem
zagrożenia wykluczeniem finansowym i społecznym swoich mieszkańców.
Powstała na terenie kraju sieć organizacji zajmujących się edukacją finansową. Znaczna część
tych organizacji w roku 2010 zdeklarowała przystąpienie do krajowej sieci Przewodnika
Domowych Finansów. Kulminacja tego procesu zaplanowana została na rok 2011 kiedy to
zorganizowane zostaną regionalne spotkania promujące tę inicjatywę.
Uznanie działań Fundacji na polu szerzenia edukacji finansowej wśród mieszkańców wsi
zaowocowało kolejną umową na dofinansowanie kontynuacji programu w latach 2010 -2011
oraz zaproszeniem do zaprezentowania programu na corocznych Dniach Otwartych NBP.
2.2.5. Wieś aktywna. Budowanie społeczeństwa informacyjnego – e-VITA III
„e-VITA III” to trzecia edycja programu rozpoczętego w 2004 roku, którego celem jest
pobudzanie społecznego i gospodarczego rozwoju terenów wiejskich poprzez wsparcie
wykorzystania technologii informacyjnych przez ich mieszkańców. Trzecia edycja programu
jest realizowana od grudnia 2008 roku przez Fundację w partnerstwie z Polsko-Amerykańską
Fundacją Wolności (PAFW).
Program składa się z trzech elementów: wsparcia wybranych gmin w rozwijaniu sieci
teleinformatycznych, przekazywania szerokiej grupie przedstawicieli samorządów wiedzy
związanej z rozwojem technologii informacyjnych i inicjowania publicznej debaty na ten
temat.
Bezpośrednie wsparcie grup samorządów w rozwijaniu sieci teleinformatycznych ma na celu
uzyskanie przez nie dofinansowania budowy szerokopasmowych sieci teleinformatycznych ze
środków Unii Europejskiej. Wsparcie obejmuje doradztwo w planowaniu sieci,
dofinansowanie przygotowania dokumentów aplikacyjnych i organizację warsztatów
poświęconych zarządzaniu projektami teleinformatycznymi. Dodatkowo w gminach
uczestniczących w programie e-VITA III prowadzone były szkolenia komputerowe,
finansowane w ramach programu „Internet dla seniora”.
W programie w 2010 uczestniczyło 5 międzygminnych partnerstw (ich skład się zmieniał):
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego (woj. dolnośląskie) oraz partnerstwa, których liderami
są Gmina Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), Gmina Zawady (woj. podlaskie), Gmina Rudna
(woj. dolnośląskie) i Gmina Cekcyn (woj. kujawsko-pomorskie) Wsparcie w ramach
programu objęło łącznie 27 gmin.
W 2010 roku partnerstwa otrzymywały systematyczne wsparcie ekspertów FWW w
planowaniu budowy sieci teleinformatycznych, przygotowaniu wniosków o ich
dofinansowanie oraz w rozmowach z instytucjami grantodawczymi i z wykonawcami.
Dodatkowo dwa partnerstwa (Rudna i Zawady) otrzymały w 2010 roku dofinansowanie
przygotowania dokumentów, w wysokości 25 tys. zł. Pozostałe trzy partnerstwa otrzymały
dotacje w 2009 roku.
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Zorganizowano dwudniowe spotkanie, w którym wzięli udział wójtowie, burmistrzowie i
gminni koordynatorzy rozwoju ICT z gmin uczestniczących w programie oraz
przedstawiciele operatorów teleinformatycznych i eksperci z Urzędu Komunikacji
Elektronicznej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (łącznie 33 osoby).
Przewodnim tematem dyskusji była współpraca samorządów i operatorów
teleinformatycznych. Majowy warsztat w Sycowie był trzecim spotkaniem Liderów Programu
e-VITA III.
Dla wszystkich partnerstw, przy wsparciu programu e-VITA III, zostały opracowane
koncepcje sieci, studia wykonalności inwestycji i programy funkcjonalno-użytkowe
(dokumenty niezbędne do aplikowania o środki unijne z Regionalnych Programów
Operacyjnych na budowę sieci szerokopasmowych). Do końca 2010 roku wszystkie
partnerstwa złożyły wnioski o dofinansowanie budowy sieci w instytucjach finansujących.
Wszystkie przeszły pozytywnie formalny i merytoryczny etap preselekcji i oczekują na dalszą
ocenę.
Trzeba podkreślić, że projekty przygotowywane przez międzygminne partnerstwa są ich
przedsięwzięciami, zasadnicze obciążenie zarówno organizacyjne, jak i finansowe spoczywa
na partnerach.
Drugim elementem programu-VITA jest przekazywanie szerokiej grupie odbiorców wiedzy
dotyczącej wykorzystania technologii informacyjnych w rozwoju wsi. Realizacji tego celu
służy organizacja konferencji, działalność wydawnicza i prowadzenie serwisów
internetowych.
W ramach programu e-VITA w maju 2010 r. odbyło się IX Ogólnopolskie Spotkanie
Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie. Spotkanie poświęcone było
edukacji dzieci w wieku od 0 do 10 lat i praktycznym możliwościom wykorzystania Internetu
we wczesnej edukacji. W trzydniowym wydarzeniu wzięło udział 485 uczestników:
przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych i lokalnych
samorządów. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA
oraz Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego.
W listopadzie 2010 r., w ramach VII Forum Usług Szerokopasmowych, zorganizowano sesję
programu e-VITA, poświęconą ekonomice zapewniania szerokopasmowego dostępu do
Internetu w małej gminie. Przeprowadzono też promocję książki. W konferencji uczestniczyło
ok. 600 osób. Łącznie w 5 ogólnopolskich konferencjach organizowanych lub
współorganizowanych w ramach programu e-VITA III wzięło udział 2 376 uczestników
Wiedzę wypracowaną w programie zaprezentowano w 2010 roku również podczas 7
konferencji organizowanych przez inne instytucje w województwach: małopolskim,
mazowieckim, świętokrzyskim, podkarpackim, łódzkim i podlaskim. Łącznie od początku
trzeciej edycji e-VITY doświadczenia programu zaprezentowano podczas 12 konferencji, w
których uczestniczyliśmy jako goście.
Program e-VITA III obejmuje też działalność wydawniczą. W okresie objętym
sprawozdaniem wydano trzecią część serii poradników dla samorządowców, poświęconych
budowie i organizacji sieci szerokopasmowych. Poradnik „Ostatnia mila. Budowa i
eksploatacja teleinformatycznej sieci dostępowej”, pod redakcją Wiesława Baługa, wydano
we współpracy i przy dofinansowaniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w nakładzie 4 000
egzemplarzy. W wersji elektronicznej wydano „Poradnik dla trenerów i organizatorów
szkoleń komputerowych dla seniorów”. Publikacja jest wynikiem przeprowadzonego badania,
w którym uczestniczyli uczestnicy i trenerzy komputerowych szkoleń, organizowanych przez
FWW w ramach programów e-VITA III i „Internet dla seniora”.
W ramach programu na zamówienie Fundacji powstały w 2010 r. dwa raporty. „Internet na
wsi 2009”, jest kwerendą wyników badań, dotyczących wykorzystania Internetu w Polsce na
terenach wiejskich. Przygotowano też raport o wykorzystania środków unijnych,
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przeznaczonych na projekty budowania społeczeństwa informacyjnego. Raporty
opublikowano w serwisie „Internet na wsi”.
Prowadzono stałą dystrybucję wydanych publikacji. W 2010 r. przekazano samorządowcom
łącznie 4 824 książek. Do tej pory w ramach programu e-VITA III przekazano blisko 8 500
egzemplarzy publikacji.
Rozwijano zasoby serwisów internetowych. Witrynę Wiejską wzbogacono o 13 poradników,
220 artykułów, 992 informacji do rubryki „Warto przeczytać”, 450 ilustracji do artykułów, 31
odpowiedzi na pytania internautów do rubryki „Ludzie listy piszą”. Wyprodukowano i
opublikowano 23 filmy. Opracowano i opublikowano 9 nowych tematów miesiąca, 3 tematy
specjalne oraz utworzono rubrykę „Pomoc po powodzi”. Co miesiąc rozsyłano informacyjne
biuletyny do ponad 8 100 osób i instytucji. W 2010 roku Witrynę odwiedziło 480 886
unikalnych użytkowników (liczba ta wzrosła o 28 % w stosunku do poprzedniego roku).
Serwis „Internet na wsi”, skierowany do samorządowców, organizacji pozarządowych i
lokalnych operatorów teleinformatycznych zawiera materiały, wypracowane w ramach
programu e-VITA, m.in. informacje przydatne w budowie infrastruktury teleinformatycznej
na wsi. W 2010 r. przygotowano i opublikowano 24 artykuły, 3 filmy, 183 teksty w działach
„aktualności” i „warto przeczytać”, 4 teksty metodyczne. Na łamach serwisu przeprowadzono
4 akcje „tygodnia z ekspertem” i 3 szkolenia e-learningowe („Planowanie projektów
społecznych” i „Ewaluacja projektów”). Zamieszczono relacje z wydarzeń organizowanych w
ramach programu i publikacje e-VITY. Przygotowano nową wersję serwisu. Serwis
odwiedziło w ostatnim kwartale 2010 r. około 4 900 unikalnych użytkowników.
W ramach programu e-VITA III przekazano dotację Fundacji Ośrodka KARTA,
przeznaczoną na organizację konkursu „Historia bliska”. Dotacja w wysokości 65 tys. zł
pochodzi ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, przekazanych dodatkowo na
ten cel. Materiały wypracowane w ramach konkursu są prezentowane na Witrynie Wiejskiej.
Trzecim zadaniem programu e-VITA jest inicjowanie debaty, która poprzez wskazywanie
istniejących barier i możliwych rozwiązań sprzyja rozwojowi ICT i terenów wiejskich.
W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzono dwie debaty „przy okrągłym stole”.
Podczas debaty poświęconej rozwijaniu dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”,
zorganizowanej we współpracy z Mazowieckim Stowarzyszeniem Gmin na Rzecz Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, uczestnicy – przedstawiciele samorządów, firm, administracji
centralnej i eksperci rozmawiali o granicach zaangażowania samorządów i biznesu w
zapewnieniu mieszkańcom szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Goście debaty zorganizowanej we współpracy z Serwisem Samorządowym PAP, w związku z
20 rocznicą wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, rozmawiali o korzyściach,
które przyniosło wprowadzenie ustawy o samorządzie gminnym, obecnych przeszkodach w
sprawnym działaniu samorządów i o kierunkach Rozwoju. Rekomendacje oraz wnioski z
debat trafiły do przedstawicieli rządu, ministerstw, wójtów oraz burmistrzów. Do tej pory w
ramach programu e-VITA III odbyło się pięć debat okrągłego stołu.
Ponadto uczestniczono w konsultacjach dotyczących dokumentów, przygotowanych przez
MSWiA i urzędy marszałkowskie
W 2010 r. wkład FWW w realizację programu e-VITA III wyniósł 740,21 tys. zł, w tym
265,25 tys. zł na Witrynę Wiejską i 474,97 tys. zł. na pozostałe działania w programie. Wkład
PAFW wyniósł 553,39 tys. zł.
Partnerzy zdecydowali o przedłużeniu realizacji programu do końca sierpnia 2011 r. i
zwiększeniu jego budżetu. Łączny budżet programu wyniesie 2 795 tys. zł., w tym wkład
FWW to 1 450 tys. zł., a wkład PAFW to 1 345, tys. zł.
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2.2.7 Konkursy dotacyjne
2.2.7.1. Pożyteczne wakacje 2010
W tym roku hasłem konkursu „Pożyteczne wakacje 2010” było zawołanie: „Rozejrzyj się
wokół siebie!”. Zgodnie z regulaminem oceniano wnioski, w których oprócz zorganizowania
wypoczynku wakacyjnego przewidziano wykonanie prac związanych z pomocą dla
najstarszych i najbardziej potrzebujących mieszkańców.
Projekty zapewniały zajęcia z grupą liczącą nie mniej niż 15-ro dzieci i młodzieży
przynajmniej przez 4 godziny dziennie przez co najmniej 10 dni.
W konkursie mogły uczestniczyć organizacje lokalne z wyłączeniem szkół i organizacji
szkolnych, przedszkoli, drużyn harcerskich, gmin, gminnych ośrodków kultury, rekreacji i
sportu, bibliotek publicznych działających przy gminie i ich filii oraz innych organizacji
prowadzących działalność dla zysku.
W terminie przewidzianym w regulaminie konkursu do Fundacji wpłynęły 222 wnioski.
Pierwotna pula dotacji, ze względu na dużą liczbę wniosków dobrze przygotowanych od
strony formalnej i merytorycznej, została zwiększona z kwoty 300.000,- zł. do kwoty
400.000,- zł.
Pozwoliło to przekazać dotacje dla 140 organizacji, co stanowi 62,6% liczby wszystkich
nadesłanych wniosków. Łączna kwota dotacji wyniosła 409.535.- zł.
2.2.7.2. Kultura bliska 2010
Celem konkursu - podobnie jak w poprzednich latach - jest troska o zasoby kultury lokalnej;
jej pielęgnowanie, ocalenie lub odtworzenie. Uczenie dbania o nią, a także wspieranie
organizacji wydarzeń wzbogacających życie kulturalne w małych miejscowościach (z
dziedziny teatru, filmu, muzyki, literatury, itp.). Projekty przedstawione do oceny w tej edycji
konkursu mogły być realizowane między 1 sierpnia 2010 a 31 grudnia 2011 roku.
Wnioskodawcy to organizacje wiejskie, szkoły, parafie, domy kultury, rady sołeckie itp.
W I etapie nadesłano 1000 wniosków, spośród których wyłoniono 105 projektów
zaproszonych do kolejnego etapu. W II etapie oceniano nadesłane opisy działań po
względem wykonalności, sposobu rekrutacji, efektów edukacyjnych, oszacowania kosztów.
Komisja przyznała dotacje 36 wnioskom na łączną kwotę 266,38 tys. zł. Większość
nagrodzonych projektów dotyczyło ochrony dziedzictwa kulturowego. Ok. 1/3 projektów
polegała na organizowaniu wydarzeń kulturalnych - przeważnie koncertów. W punktacji
przewagę miały projekty mniej doświadczonych organizacji; przede wszystkim takie, które
dotyczyły konkretnego elementu dziedzictwa (a nie ogólnikowo pojętej tradycji);
prezentowały przejrzysty i realny opis działań, oraz wyważony, rozsądny budżet.
Do końca 2010 roku podpisano wszystkie umowy i wypłacono dotacje.
2.2.8. Konkursy internetowe
2.2.8.1. Poznawaj Polskę 2010 – www.know–poland.org/
Celem konkursu Poznawaj Polskę 2010 było zarówno rozwijanie wiedzy gimnazjalistów (z
gimnazjów w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców) o Polsce, jak również promowanie
Internetu jako źródła informacji i pomocnego narzędzia w rozwoju intelektualnym.
Konkursu rozpoczął się na jesieni 2009 r. i składał się z czterech etapów. W pierwszym z
nich uczestnicy musieli odpowiedzieć na 80 pytań testowych, w drugim- na 30 pytań
testowych, a w trzecim- na 10 pytań testowych, w czwartym napisać rozprawkę na jeden z
wybranych tematów. W konkursie zarejestrowało się 1869 uczestników z czego 911
odpowiedziało na pytania I etapu. Do II etapu weszły 272 osoby, do III zakwalifikowało się
164 uczestników, a do finału- 121. Zgłoszono 102 prace.
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Komisja Konkursowa wyłoniła 32 laureatów, którzy otrzymali nagrody pieniężne (1 tys. zł) i
książki oraz zostali zaproszeni do Warszawy na uroczyste wręczenie dyplomów. Nagrody
otrzymały również szkoły sześciu gimnazjalistów, których prace zostały ocenione najwyżej.
Pod koniec września 2010 ogłoszono kolejną edycję konkursu. Zarejestrowało się 1 260
uczestników. Projekt zakończy się na początku kwietnia spotkaniem laureatów w Warszawie.
2.2.8.2. Poznawaj Amerykę 2010 / Know America 2010 - www.know-america.org/
Konkurs internetowy Know America jest corocznym projektem mającym na celu przybliżenie
licealistom historii i szeroko pojętej kultury Stanów Zjednoczonych, a także promowanie
Internetu jako źródła wiedzy z zakresu różnych dziedzin.
Projekt wystartował w październiku 2009 r. i składał się z trzech etapów. Do udziału w
konkursie zarejestrowało się 1101 uczniów. W pierwszej rundzie uczestnicy konkursu mieli
za zadanie odpowiedzieć na 80 pytań testowych, w tym 20 w języku angielskim. Odpowiedzi
udzieliło 456 osób. Z tej grupy wyłoniono 74 osoby, które zostały zakwalifikowane do
drugiego etapu, polegającego na napisaniu eseju na jeden z 15 zaproponowanych tematów. Po
drugim etapie wyłoniono 28 osób, które zaproszono na spotkanie w Warszawie. W trzecim
etapie wzięło udział 16 osób. Składał się on z testu i części ustnej, która polegała na
rozmowie z komisją. Na podstawie wyników uzyskanych z obu części, jury wyłoniło
zdobywczynie trzech pierwszych miejsc.
Zwyciężczyni siódmej edycji Know America 2010 została zaproszona do udziału w letnim
instytucie dla młodzieży The Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative
organizowanym przez Wake Forest University w Winston-Salem w stanie Karolina Północna
w USA. Otrzymała również ufundowane przez Fundację stypendium wynoszące 4 tys. zł.
Ponadto, zdobywczynie II i III miejsca zostały wyróżnione nagrodą pieniężną wysokości 2
tys. zł, a także zaproszeniem do odbycia stażu w ambasadzie amerykańskiej (II miejsce) i w
Amercian Chamber of Commerce w Warszawie (III miejsce).
Nagrodą dla wszystkich uczestników, którzy pomyślnie przeszli II etap był pobyt w
Warszawie. W przypadku laureatów konkursu trwał on cztery dni – pierwszy z nich
poświęcony był przeprowadzeniu III etapu i wyłonieniu przez komisję zwycięskiej trójki.
Finalistów zaproszono na trzy dni. Kluczowym wydarzeniem dla obu grup było przyjęcie w
ambasadzie USA, a także spotkanie z Billym Heidtem, zastępcą szefa misji. Z jego rąk
otrzymali dyplomy oraz książki związane z tematyką konkursu.
W październiku 2010 rozpoczęto kolejną edycje konkursu. Do udziału zarejestrowało się 800
uczniów. Zwycięzcy zostaną wyłonieni 29 marca 2011 r.
2.2.8.3. Atlas wsi - www.atlaswsi.pl
Celem konkursu ogłoszonego w 2009 r. było zachęcenie młodzieży gimnazjalnej do zebrania
informacji i zdjęć na temat własnej okolicy i umieszczenie ich w Atlasie. Młodzież miała
pracować w kilkuosobowych zespołach pod opieką nauczyciela. Do konkursu zgłosiło się ok.
130 zespołów (łącznie ok. 700 osób). Ocenie komisji poddano niemal 400 miejscowości (z
ok. 800 umieszczonych w Atlasie) opisanych w ramach konkursu. Nie poddano ocenie ok.
400 miejscowości umieszczonych w Atlasie przez zespoły konkursowe, ale nie opisanych we
wszystkich zakładkach tematycznych.
Zwycięzcy (3 zespoły) otrzymali nagrody rzeczowe i wzięli udział w wycieczce do
Warszawy. 20 zespołów otrzymało wyróżnienie, w tym 11 za bardzo dobre opisy co najmniej
4 miejscowości.
Grupa młodzieży z gminy Jabłonowo Pomorskie, biorąca udział w konkursie, zaprezentowała
efekty swojej pracy na zebraniu sołtysów. Warto podkreślić, że dla młodych autorów Atlasu
to być może pierwsza w życiu okazja do wykazania się w roli ekspertów, budujących zasoby
Internetu z pożytkiem dla własnej społeczności.
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W październiku 2010 r. ogłoszono drugą edycję konkursu, którego zakończenie
przewidywane jest na kwiecień 2011 roku.
2.2.9. Inne działania Fundacji
2.2.9.1. Pomoc dla powodzian
Fundacja w ramach programu pomocy dla terenów dotkniętych powodzią zakupiła i
przekazała dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie Gmina Wilków woj lubelskie 5 szt
pomp szlamowych, 3szt agregatów prądotwórczych wraz z osprzętem o wartości ponad 36,5
tys. zł Sprzęt ten przekazano strażakom 30 czerwca 2010.
2.2.2. Kluby Przedszkolaka: profesjonalni nauczyciele i zaangażowani rodzice
„Kluby Przedszkolaka: profesjonalni nauczyciele i zaangażowani rodzice” to program
partnerski realizowany z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego
Celem programu było stworzenie jak najlepszych warunków edukacyjnych dzieciom
wiejskim, zapewniających im dobry start szkolny, poprzez:
- podniesienie umiejętności pedagogicznych nauczycieli, zwłaszcza w zakresie rozwijania
kompetencji językowych dzieci oraz partnerskiej współpracy z rodzicami;
- rozwój umiejętności wychowawczych rodziców i przygotowanie ich do rozwijania aspiracji
edukacyjnych u dzieci. Fundacja Rozwoju Dzieci odpowiedzialna była za program
merytoryczny oraz realizację szkoleń.
Program realizowany w roku 2009 został przedłużony aneksem do 31 marca 2010, przy
zachowaniu tej samej kwoty dotacji.
W programie uczestniczyło 91 nauczycielek z 30 gmin wiejskich prowadzących Kluby
Przedszkolaka lub Ośrodki Przedszkolne w województwie podlaskim i lubelskim.
W pierwszym kwartale 2010 roku z zaoszczędzonych w programie środków zorganizowano 3
ponadprogramowe szkolenia nauczycielek „Stymulowanie rozwoju językowego dzieci” oraz
„jak prowadzić warsztaty dla rodziców”
Zorganizowano także dodatkowe spotkanie dla mentorów, przeprowadzono ewaluację
programu. Przeprowadzono wszystkie zaplanowane warsztaty dla rodziców, które nie odbyły
się w roku 2009.
Wydano poradnik dla nauczycieli z zakresu językowego rozwoju dzieci „Od zaciekawienia do
porozumienia – czyli co warto wiedzieć o komunikacji z dzieckiem” autorstwa Anny Rais i
Anny Stypuły (psychologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz materiały edukacyjne dla
prowadzących warsztaty dla rodziców i dla samych rodziców.
W roku 2010 wydano 309,37 tys. zł. (w ramach dotacji 699,32 tys. zł. wypłaconej w 2009r.)
2.2.9.3. Członkowstwo Fundacji w organizacjach i inne działania
Fundacja prowadziła szereg dodatkowych 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 też członkiem następujących sieci organizacji: Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich, Forum Darczyńców, Microfinance Centre oraz European Microfinance Network.
3. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w 2010 roku.
4. Uchwały
Kopie uchwał Zarządu zamieszczone są w Załączniku nr 1.
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Finanse
5. Informacja o uzyskanych przychodach
dotacje i darowizny
% od pożyczek PWP
% 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 odszkodowania
otrzymane dywidendy
zwroty dotacji wypłaconych w poprzednich latach
wynagrodzenie płatnika
sprzedaż samochodu osobowego
spłaty pożyczek
Razem przychody
6. Informacja o ponoszonych kosztach
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
zwrot dotacji do ANR
pozostałe koszty operacyjne
zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych
zapłacony podatek dochodowy za 2010 r.
Razem
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1 237 356,32
5 184,29
3 347,52
1 365 341,93
3 105 606,03
121 002,38
671 695,23
474,60
154 005,40
31 909,37
139 500,48
454 251,46
32 428,49
1 212,53
3 500,00
18 937 980,34
26 264 796,37

21 164 050,84
1 912 524,58
2 996 589,92
228,66
59 724,19
28 700,78
16 606,94
1 602,95
63,01
84 617,50
87,00
26 264 796,37

7. Dane o liczbie zatrudnionych osób i wynagrodzeniu
7.1. Zatrudnienie na 31.12.2010 r.
w osobach w etatach na średnioroczne
Stanowisko
na 31.12.10
31.12.10
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
7,00
5,75
5,75
Specjaliści
5,00
5,00
5,00
Samodzielni Pracownicy
14,00
13,25
12,54
Pomocniczy Pracownicy
1,00
1,00
0,75
Sprzątaczka
1,00
0,50
0,50
Razem pracownicy
29,00
25,50
25,54
Ogółem
33,00
29,70
28,74
7.2. Dane o kwocie wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2010 r.
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i
Przewodniczącemu Rady Fundacji
średnie zatrudnienie zarządu w etatach
7.2.1 przeciętne miesięczne wynagrodzenie zarządu
Wynagrodzenia za posiedzenia Rady Fundacji
W Fundacji nie ma systemu nagród i premii
7.2.2.Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło
7.3. Realizacja celów statutowych
7.3.1 Pożyczki preferencyjne udzielone w 2010 r. przez Fundację
Pożyczek udzielano na podstawie statutu Fundacji
Pożyczki na budowę niekonwencjonalnych źródeł energii
Mikropożyczki ze środków własnych (2.2.1.)
Mikropożyczki za środków PL-480 (2.2.1.)
Mikropożyczki ze środków PARP
(2.2.1.)
Mikropożyczki program PWP (2.2.1.)
Razem
7.3.2. Programy Fundacji
fundusz wspólny – program PWP
program E-VITA
program - TURYSTYKA
program - EDUKACJA FINANSOWA
programy - KONKURSY
programy EDUKACYJNE
Programy mikropożyczkowe
Inne programy
Pomoc finansowa bezzwrotna
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3 343 534,00
549 401,50
3,20
14 307,33
9 168,00
342 228,00

,

2 230 728,28
6 759 000,00
2 833 000,00
454 000,00
2 263 000,00
14 539 728,28
121 820,27
832 600,18
56 364,59
420 311,44
568 762,41
1 115 102,57
1 252 065,03
391 088,57
2 242 525,58

7.4. Informacja o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych
7.4.1. Wykaz współpracujących banków
DnB NORD II O/W-wa, ul. Dubois 5a, 00-184 WARSZAWA
ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-950 WARSZAWA
RBS Bank S.A. ul. 1-go Sierpnia 8a, 02-134 WARSZAWA
BGK I O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 WARSZAWA
POLBANK Bank EFG, ul. Mokotowska 19, 00-560 WARSZAWA
BZ WBK AIB Asset Management S.A. Plac Wolności 16, 61-739 POZNAŃ
KB PBI IV O/W-wa, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 WARSZAWA
7.4.2. Rachunki bieżące i pomocnicze stan na 31.12.2009
DnB NORD II O/W-wa, ul. Dubois 5a, 00-184 WARSZAWA
rach. Nr 61 1370 1037 0000 2701 4021 2717 EUR-27,21
rach. Nr 34 1370 1037 0000 2701 4021 2718 EUR-9,67

107,76
38,30

ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-950 WARSZAWA
rach. Nr 71 1050 0086 1000 0022 7365 0214
rach. Nr 85 1050 0086 1000 0022 7364 8119
rach. Nr 37 1050 0086 1000 0022 7365 0438
rach. Nr 26 1050 0086 1000 0022 7365 0636
rach. Nr 18 1050 0086 1000 0022 7365 1071
rach. Nr 06 1050 0086 1000 0022 7365 1287
rach. Nr 58 1050 0086 1000 0022 7365 1709
rach. Nr 39 1050 0086 1000 0022 7365 1857
rach. Nr 79 1050 0086 1000 0022 7365 1446

3 910,88
5 000,00
329,91
1 214,58
146,62
612,00
263,39
1 989,57
8 697,48

RBS Bank S.A. ul. 1-go Sierpnia 8a, 02-134 WARSZAWA
rach. Nr 56 1670 0004 0000 6439 9105 1775

953 003,98

POLBANK Bank EFG, ul. Mokotowska 19, 00-560 WARSZAWA
rach. Nr 76 2340 0009 9010 9050 0000 0127
rach. Nr 50 2340 0009 9010 9050 0000 0207

0,19
0,12

BZ WBK AIB Asset Management S.A. Plac Wolności 16, 61-739 POZNAŃ
rach. Nr 83 1090 1867 0000 0000 8342 1037

8 300,32

BGK I O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 WARSZAWA
rach. Nr 37 1130 1017 0200 0000 0016 8424

2 730,23

7.4.3. Lokaty terminowe
DnB NORD II O/W-wa, ul. Dubois 5a, 00-184 WARSZAWA
ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-950 WARSZAWA
POLBANK Bank EFG, ul. Mokotowska 19, 00-560 WARSZAWA
KB PBI IV O/W-wa, Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030
WARSZAWA (14 965,72 USD)
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5 580 138,73
205,69
16 268 637,25
44 359,89

7.5. Inwestycje finansowe na dzień 31.12.2010 r.
lokaty w bankach
lokaty w dłużnych papierach wartościowych
lokaty w obligacjach skarbowych
lokaty w akcjach
lokaty w Funduszach Inwestycyjnych ARKA

21 893 342,56
11 877 834,00
90 649 518,91
109 225,86
3 278 215,00

7.6. Informacja o udziałach w spółkach
ALSYBET Sp. z o.o.
AGROSAK S.A.
Wyszczególnienie Jedn.
rok
rok
2008
2009
2010
2008
2009
2010
tyś. 1.249,0 1.249,0 1.249,0
Kapitał zakładowy
5.890,5
5.890,5
5.890,5
zł
Udział Fundacji
%
61,5
61,5
61,5
93,52
93,5
93,5
tyś.
Majątek trwały
2.119,9 2.020,4 1.651,0 15.424,9 16.001.1 15.615,4
zł
Adresy spółek:
ALSYBET Sp. z o.o. – ul. Sienkiewicza 13, 13-306 Kurzętnik
AGROSAK S.A. – ul. Kilińskiego228, 93-124 Łódź
7.7. Informacja o nabytych nieruchomościach
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie nabyła nieruchomości
7.8. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione w 2010 r dla
działalności statutowej
komputery szt.14
75 955,50
1 kamera cyfrowa
4 392,00
1 licencja na programy komputerowe
4 270,00
Razem
84 617,50
7.9. Dane o wartości aktywów i zobowiązań
Aktywa na dzień 31.12.2010 r.
Zobowiązania
z tego: pożyczka PL-480
20 024 294,06
z tyt. dostaw
79 288,54
pozostałe zobowiązania wobec pracowników
611,38
wobec BGK w ramach programu PAOW
116 640,22
wobec NBP w ramach programu Edukacja Finansowa 318 014,54
pozostałe zobowiązania
211 171,83
rozliczenia międzyokresowe przychodów
7 999 989,54
fundusz wspólny – program PWP
10 913 575,64
fundusz świadczeń socjalnych
297 119,35
Razem
39 105 260,10
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163 105 260,13
39 960 705,10

8. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe
Projekt TURYSTYKA – finansowany w 74,74% ze środków Europejskiego Mechanizmu
Finansowego Obszaru Geograficznego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego za
pośrednictwem firmy EKORYS
dotacja do rozliczenia z 2009
9 066,94
otrzymana dotacja 2010
32 083,00
wydatki 2010
41 149,94
do rozliczenia
0,00
Projekt zakończony i rozliczony
Projekt Edukacja Finansowa II – współfinansowany ze środków NBP
dotacja do rozliczenia z 2009
wydatki 2010
do rozliczenia
Projekt zakończony i rozliczony

331 255,01
331 255,01
0,00

Projekt Edukacja Finansowa III – współfinansowany ze środków NBP
otrzymana dotacja 2010
wydatki 2010
do rozliczenia
Projekt w trakcie realizacji

500 000,00
181 985,46
318 014,54

Fundusz wspólny – program pożyczkowy wspierania przedsiębiorczości w woj.
podkarpackim
środki otrzymane w 2010 r. z Ministerstwa Finansów
środki otrzymane w 2010 r. z województwa podkarpackiego
środki przekazane w 2010 r. przez Fundacje wspomagania Wsi
przychody funduszu w 2010 r.
wydatki funduszu w 2010 r.
stan funduszu na 31.12.2010 r.
Projekt w trakcie realizacji

8 499 999,91
1 499 999,91
1 000 000,00
35 472,89
121 897,25
10 913 575,64

9. Informacja o rozliczeniach Fundacji z tytułu zobowiązań podatkowych
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2010 r.
podatek należny od otrzymanej dywidendy)
podatek potrącony w 2010 r. przy wypłacie dywidendy
do zwrotu / do wpłaty w 2010 roku

87,00
87,00
0,00

Zeznanie zostało złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązującym terminie.
Podatek VAT od importu usług elektronicznych w 2010 r.
podatek należny
podatek wpłacony w 2010 r.
do wpłaty / do zwrotu

3 117,00
3 117,00
0,00

Deklaracje zostały złożone w Urzędzie Skarbowym w obowiązujących terminach.
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Podatek VAT od zakupów ze środków pomocowych z międzynarodowych instytucji
finansowych w 2010 r.
podatek naliczony
1 615,00
podatek zwrócony w 2010 r.
1 397,00
do zwrotu przez Urząd Skarbowy w 2011 roku
218,00
Deklaracje zostały złożone w Urzędzie Skarbowym
Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2010 r.
potrącony z wynagrodzeń
pobrane wynagrodzenie płatnika
wpłacono do Urzędu Skarbowego w 2010 r.
do wpłaty / do zwrotu

394 041,00
1 182,00
392 859,00
0,00

Deklaracja i informacje zostały przekazane do Urzędów Skarbowych
Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy za 2010 r.
potrącone ubezpieczonym
630 647,96
obciążające płatnika
441 524,63
wypłacone świadczenia
30 510,06
wynagrodzenie płatnika
30,53
wpłacono do ZUS w 2010 r.
1 041 632,00
do wpłaty / do zwrotu
0,00

10. Informacja w sprawie przeprowadzanych kontroli
W okresie sprawozdawczym Fundacja nie była poddana kontrolom zewnętrznym.
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Załącznik nr 1
do Sprawozdania za rok 2010
Fundacji Wspomagania Wsi

UCHWAŁY
ZARZĄDU FUNDACJI
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Warszawa,

2011 r.

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

Fundacja Wspomagania Wsi przesyła do łaskawego wykorzystania sprawozdanie z
działalności w roku 2010.

Pozostajemy z poważaniem,

Załączniki:
1. Kopie uchwał Zarządu
2. Wydawnictwa Fundacji:
o „Zaplanuj swoja przyszłość” – poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji
finansowej
o „Szkoła mądrego pożyczania”– poradnik dla uczestników szkoleń z zakresu edukacji
finansowej
o „Ostatnia mila – budowa i eksploatacja teleinformatycznej sieci dostępu” – poradnik dla
operatorów i samorządowców, praca zbiorowa pod redakcję Wiesława Baługa
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Warszawa, 9 maja, 2011 r.

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

korekty Sprawozdania z działalności Fundacji w 2010 roku

Uprzejmie prosimy o wymianę w Sprawozdaniu Fundacji za rok 2010 stron 1, 5 i 13, na
których znalazł się błąd pisarski – wpisano rok 2009 zamiast roku 2010.
Za błąd i niedogodność przepraszamy.

Pozostajemy z poważaniem,

Załączniki:
1. Poprawione strony 1, 5 i 13
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SPRAWOZDANIE
z działalności w roku 2010
Fundacja Wspomagania Wsi
Warszawa
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