SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji Wspomagania Wsi
w roku 2015
dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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
2. Justyna Duriasz – Bułhak członkini zarządu (od 1 lipca 2014 roku)
3. Andrzej Kuliszewski – członek zarządu (do 1 lipca 2014 roku)
4. Mikołaj T. Steppa – członek zarządu
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 2015 roku
2.1 Cele statutowe Fundacji

Fundacja prowadzi działalność kierując się celami statutowymi, możliwościami
finansowymi, potencjałem pozafinansowym (zgromadzoną przez lata działalności wiedzą
i umiejętnościami pracowników) oraz na podstawie analiz potrzeb rozwojowych terenów
wiejskich.
Statut tak określa cele Fundacji:
Celem Fundacji jest:
1. Wspomaganie inicjatyw gospodarczych i społecznych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw
związanych z poprawą stanu infrastruktury obszarów wiejskich między innymi poprzez:

1)
2)
3)
2.
3.
4.
5.
6.
7.

tworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem,
rozwiązywanie zagadnień gospodarki ściekowej,
zaopatrzenie wsi w wodę i poprawę gospodarki wodnej wsi.
Poprawa warunków życia i gospodarowania na wsi.
Rozwój społeczny i kulturalny wsi.
Rozwój oświaty wśród ludności wsi.
Ochrona środowiska naturalnego.
Wspieranie rozwoju niekonwencjonalnych źródeł energii.
Organizowanie opieki społecznej na wsi.

Tak ogólne sformułowanie celów statutowych pozostawia Fundacji znaczącą dowolność,
jeśli chodzi o rodzaj i cele szczegółowe podejmowanych działań, a także dobór partnerów
i podmiotów, do których FWW kieruje wsparcie. Niezmiernie istotna przy podejmowaniu
decyzji co do prowadzenia (bądź zaniechania) poszczególnych działań jest zatem ocena
aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed mieszkańcami, samorządami i
organizacjami. A także rozeznanie co do ogólnego kierunku (trendów) rozwoju, w którym
podążają Polska, Unia Europejska i gospodarka globalna.
Mając na uwadze własne możliwości finansowe (ostatnio znacznie mniejsze niż jeszcze 10
lat temu ponieważ w związku z sytuacją na rynkach finansowych zmalały zyski z
lokowania własnych środków), to na jakiego typu działania Fundacja może pozyskać
środki zewnętrze oraz to jakie wsparcie z innych źródeł (publicznych i prywatnych)
otrzymują mieszkańcy obszarów wiejskich, Zarząd uznaje za zasadne skoncentrowanie
działań Fundacji na zagadnieniach:
I.
II.
III.
IV.

Edukacja i wspieranie liderów wiejskich,
Współpraca z władzami samorządowymi,
Internet – umożliwienie mieszkańcom terenów wiejskich ciągłego uzupełniania
wiedzy z pomocą nowoczesnych technologii,
Wspieranie przedsiębiorczości.

Programy realizowane przez Fundację muszą odpowiadać nie tylko na problemy takie jak
niewystarczająca ilość miejsc pracy (na to wyzwanie odpowiadają programy
mikropożyczkowe) czy niedostosowanie edukacji formalnej do wyzwań jakie stawia
funkcjonowanie we współczesnym świecie, ale w coraz większym stopniu muszą kłaść
nacisk na kształtowanie postaw obywatelskich mieszkańców wsi.
W aktualnej sytuacji politycznej zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej wydaje się, że
szczególnie istotne są wyzwania związane z narastającymi nastrojami zaniepokojenia czy
wręcz zagrożenia odczuwanymi przez znaczące grupy obywateli. Spowodowane jest to
m.in. ciągle niestabilną sytuacją ekonomiczną w Europie, niestabilnością polityczną,
postępującym kryzysem UE (widmo Brexitu, napływ uchodźców, wzrost radykalizmu
politycznego i tendencji odśrodkowych w UE, perspektywa powstania UE dwóch
prędkości). Sytuacja ta w połączeniu z narastającymi podziałami politycznymi w kraju i
kolejną falą erozji zaufania społecznego, czyni zadania Fundacji w sferze kształtowania
postaw obywatelskich jeszcze bardziej naglącymi a zarazem trudnymi.
Nie tracą też niestety aktualności wyzwania związane z utrzymującymi się dysproporcjami
w poziomie edukacji powszechnej dostępnej dzieciom i młodzieży na wsi i w
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największych miastach kraju, co z kolei przekłada się na dysproporcje w jakości kapitału
ludzkiego. Przez ostatnie kilkanaście lat nastąpiła znacząca poprawa np. jeśli chodzi o
odsetek dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej, ale ciągle jest wiele do zrobienia,
m.in. w kwestii poziomu nauczania języków obcych, dostępności różnorodnych zajęć
pozalekcyjnych.
Olbrzymia jest rola samorządów w kształtowaniu warunków rozwoju i życia na wsi, zatem
współpraca z samorządami gminnymi wydaje się być jednym z pól działalności, które
Fundacja powinna w najbliższych latach rozwijać. Z drugiej strony intencje administracji
centralnej dotyczące samorządności wydają się nie do końca jasne; wyraźnie widać dążenia
centralizacyjne, które mogą oznaczać stopniowe pozbawianie samorządów ich
dotychczasowej pozycji głównego „gracza”, jeśli chodzi o wiele kwestii rozwoju
lokalnego.
Innym niezwykle ważnym polem działania jest Internet; istniej stała potrzeba
uzupełniania naszych zasobów treściami istotnymi dla środowisk, z którymi pracujemy.
Stałym wyzwaniem dla Fundacji jest konieczność pozyskiwania w większym stopniu
środków zewnętrznych. Realizowanie programów współfinansowanych tymi środkami
nakłada na Fundację masę obciążeń biurokratycznych oraz zmniejsza możliwość
elastycznego reagowania na zmieniające się potrzeby beneficjentów. Mimo tych
niedogodności, nie ma innej drogi utrzymania aktywności Fundacji na dotychczasowym
poziomie. Poleganie wyłącznie na środkach własny prowadziło by do coraz szybszego
wyczerpywania zasobów, które powinny stanowić źródło stałych przychodów.

1.1. Edukacja, animacja i wspieranie liderów wiejskich
1.1.1. Szkolenia dla liderów organizacji lokalnych w Łowiczu
Fundacja prowadzi szkolenia dla osób prowadzących lokalne organizacje w czterech
blokach tematycznych:
 Planowanie i realizacja projektów społecznych i partnerstw,
 Projekt. I co dalej?,
 Komunikacja w społeczności lokalnej,
 Księgowo-prawne podstawy zarządzania wiejską organizacją pozarządową.
Celem programu jest wspieranie aktywnych społecznie osób ze wsi i małych miasteczek,
poprzez podnoszenie ich umiejętności planowania i realizacji projektów na rzecz
własnych społeczności. Szczegółowa zawartość poszczególnych bloków warsztatowych
jest na bieżąco modyfikowana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb
uczestników.
W 9 warsztatach zrealizowanych w 2015 r. uczestniczyło 168 osób, przedstawicieli 100
lokalnych organizacji. Tak jak w poprzednich latach do udziału w nich zgłosiło się więcej
osób niż ostatecznie przeszkolono. Zdaniem uczestników dodatkową wartością
warsztatów, jest możliwość poznania się i wymiany doświadczeń i kontaktów między
przedstawicielami organizacji i grup działających w różnych regionach Polski.
Łącznie od 2005 r. do końca 2015 r. w 165 warsztatach uczestniczyło 3 635 osób,
przedstawicieli 2 069 organizacji.
1.1.2. XIV Spotkanie w Marózie
Czternaste Spotkanie Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich pt. „Organizacja
Lokalnie” odbyło się w Marózie w dniach 21-23 maja 2015 roku, jak zwykle przy
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partnerskim udziale Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”. Tematyka skoncentrowana
była wokół bieżących problemów wiejskich organizacji z naciskiem na zachowanie
stabilności i ciągłości działania w celu podnoszenia jakości życia lokalnej społeczności
oraz autonomii w świecie zewnętrznych funduszy, programów i strategii. Odbyły się
grupowe zajęcia dyskusyjne, zwane „koszykami” poświęcone następującym tematom: „Co
poza dotacjami?”, „Niezwykły potencjał wspólnej zabawy”, „Poza moim podwórkiem” i
„Nasz fundusz sołecki”. Uczestnicy (ok. 320 osób z terenu całej Polski) brali też udział w
praktycznych warsztatach dotyczących następujących zagadnień: „Budowanie wspólnoty
w oparciu o zabawę przy poszukiwaniu tradycji”, „Budowanie wizerunku organizacji”,
„Dobre spotkanie. Jak je poprowadzić, by było efektywne i angażujące uczestników?”,
„Fundusz sołecki narzędziem budowania wspólnoty”, „Komunikacja NGO – samorząd”,
„Jak skutecznie zbierać pieniądze od obywateli?”, „Fundraising sposobem budowania
kapitału społecznego organizacji”, „Wspólnie zaplanujmy rozwój przestrzenny naszej
wsi”. Sprawdzone, konkretne projekty i działania zaprezentowana podczas sesji „dobrych
praktyk”. Odbył się też Jarmark Inicjatyw Wiejskich i seria grupowych dyskusji przy
stolikach (w formacie „World Cafe”) pt. „Co po Marózie?”. W spotkaniu wzięło udział
około 350 osób.
Spotkanie zostało dofinansowane dotacją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w
wysokości 98 000 zł; koszty FWW wyniosły 164 107 zł.
1.1.3. Przygotujmy się razem! Społeczne konsultacje zarządzania ryzykiem
powodziowym
Projekt realizowany od marca 2014 roku do grudnia 2015 roku w partnerstwie z Fundacją
„Na Dobre” na terenie gminy Wilków w woj. lubelskim, poszkodowanej w powodzi w
2010 r. Celem projektu było przygotowanie mieszkańców i samorządu do uczestniczenia
w wymaganych Dyrektywą Powodziową konsultacjach społecznych przy tworzeniu (po
raz pierwszy w Polsce) planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dotyczących
ograniczania potencjalnie negatywnych skutków powodzi. Projekty tych dokumentów
zostały upublicznione przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej pod koniec 2014 roku.
Poprzedziło je opracowanie map zagrożenia i map ryzyka powodziowego, które będą, co
sześć lat aktualizowane, a opracowane na ich podstawie PZRP mogą , ale nie muszą być
cyklicznie konsultowane. Zmiana przepisów w tej kwestii (fakultatywność konsultacji)
został wprowadzona jesienną 2015 przez obecny rząd.
Uczestnicy projektu to dziesięciu aktywnych mieszkańców Wilkowa oraz dziesięciu
ochotników pochodzących z innych wiejskich terenów zalewowych w Polsce.
Zadaniem przeszkolonych w ramach projektu uczestników-wolontariuszy jest szerzenie
zdobywanej wiedzy (dotyczącej edukacji powodziowej, planowania przestrzennego,
konsultacji społecznych) i umiejętności społecznych (posługiwanie się narzędziami
komunikacji) poprzez organizowanie spotkań informacyjnych i konsultacyjnych oraz
otwartych wykładów. Są pośrednikami pomiędzy mieszkańcami a samorządem we
wspólnym identyfikowaniu lokalnych problemów powodziowych, nie tylko dotyczących
zagrożenia i klęski żywiołowej, ale i codziennego życia (np. wysoki poziom wód
gruntowych, podtopienia, nieuszczelnione fundamenty, ograniczanie powierzchni
naturalnej retencji).
Przeprowadzono czternaście (14) spotkań edukacyjno- konsultacyjnych (w 3 gminach),
podczas których z pomocą ekspertów i z udziałem WKP przeprowadzono diagnozę wielu
szczegółowych problemów, bezpośrednio dotyczących mieszkańców wsi ale nie
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widocznych z poziomu gminy czy powiatu. Przeprowadzona analiza map zagrożenia i
ryzyka powodziowego wykazała konieczność ich uszczegółowienia i uzupełnienia o
zebrane (podczas obserwacji żyjących w danym miejscu ludzi) dane dotyczące faktycznego
poziomu wody występującego podczas powodzi (zwłaszcza tam, gdzie doszło do
przerwania wałów). Na spotkaniach wyjaśniano obecny sposób podejścia do powodzi
jako zjawiska naturalnego, przed którym nie można się w 100% ochronić, a z którym
trzeba nauczyć się żyć, zwłaszcza jeśli mieszka się ,,za wałem”. Pokazano realny wpływ
obywateli na sposób podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem
powodziowym w gminie i potrzebę wspólnego opracowania przez samorząd i
mieszkańców planu ograniczania skutków powodzi dla wsi/ sołectwa oraz gminy. Dla
ułatwienia przekazu i dyskusji mieszkańcom przedstawiano symulację powodzi na
trójwymiarowym modelu gminy Wilków. Przeprowadzono 8 spotkań w gminie Wilków
(łącznie 105 osób); 2 w gminie Gorzyce z udziałem WKP z gminy Wilków – we wsi
Trześń (30 uczestników i 9 WKP) i we wsi Furmany (15 uczestników i 9 WKP); 1
wspólne spotkanie szkoleniowe dla mieszkańców i samorządu gminy Gorzyce (13 osób);
3 spotkania z psychologiem społecznym oraz doświadczonymi przez powódź
uczestnikami z gminy Wilków z mieszkańcami w gminie Dąbrowa Chełmińska (dla
pracowników UG (15 uczestników i 14 WKP), dla kobiet z lokalnych organizacji (12
uczestników i 14 WKP), dla strażaków (30 uczestników i 14 WKP). Dodatkowo odbyły
się 3 otwarte wykłady w gminie Wilków (1 wykład) i w gminie Dąbrowa Chełmińska (2
wykłady) oraz trzy (3) wizyty studyjne i dwa (2) publiczne przedstawienia rezultatów
projektu w gminie Wilków.
Zarejestrowano 15 wykładów z zakresu zarządzania ryzykiem powodziowym, które
zostały umieszczone na portalu Wszechnica. Powstał również film o realizacji projektu.
Przygotowano poradnik (e-book) ,,Porozmawiajmy o powodzi” oraz broszurę ,,Jak
przygotować się do powodzi? Poradnik dla mieszkańców". Ponadto dzięki współpracy z
Politechniką Warszawską powstało dwanaście (12) koncepcji zabezpieczenia obiektów
budowlanych w gminie Wilków przygotowanych przez 12 studentów PW w ramach
praktyk wakacyjnych zorganizowanych przy wsparciu FWW. Koordynatorka projektu
uczestniczyła w organizowanym przez KZGW spotkaniu konsultacyjnym oraz w VI
Krajowym Forum Wodnym.
Projekt finansowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji (tzw. fundusze
norweskie). Kwota dofinansowania wynosi 299 997 zł, przy całkowitym budżecie
projektu 519 466 zł.
1.1.4. Nasza przestrzeń – nasza sprawa. Konsultacje społeczne planów
miejscowych
Celem projektu, który zrodził się jako reakcja na postępujący chaos przestrzenny wsi i
degradację wiejskiego krajobrazu jest wypracowanie metody zwiększenia udziału
mieszkańców wsi w tworzeniu Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.
W trakcie pracy z mieszkańcami zwracamy szczególną uwagę na znaczenie przestrzeni
wspólnych i możliwości wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego przy tworzeniu
planów. W trzech (3) gminach – Dobrcz, Inowłódz, Wieprz są prowadzone działania we
współpracy z samorządami, sołtysami, mieszkańcami i ekspertami. Równolegle z
działaniami w gminach (spotkania, warsztaty, konsultacje) prowadzone są prace nad
metodą, która zostanie opisana - powstaną broszura i film do szerokiej dystrybucji.
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W 2015 roku wsparto trzy samorządy w prowadzeniu konsultacji planów miejscowych, w
każdym z nich doprowadziło to do przygotowania wniosków do projektów planów:
 w gminie Dobrcz proces konsultacji przerodził się w prace nad koncepcją
zagospodarowania gminnej działki. W sołectwie Strzelce Górne powstał
społeczny projekt zagospodarowania uwzględniający potrzeby różnych grup
mieszkańców, którzy powołali grupę zadaniową odpowiedzialną za jego
realizację. Na działce zaplanowano powstanie: świetlicy, miejsca do nauki jazdy
na rowerze, siłowni na świeżym powietrzu, ciągów pieszych oraz miejsc
parkingowych oraz zieleni,
 w Spale (gmina Inowłódz) trwały prace nad stworzeniem okazji sprzyjającej
dyskusji na temat zagospodarowania Spały. Mieszkańcy mogli wyrazić swoją
opinię biorąc udział w spacerze badawczym, animacjach działań lokalnych,
udzielając wywiadów. Działania animacyjne miały na celu zaangażowanie dzieci
i młodzieży ze świetlicy środowiskowej w debatę nt. przestrzeni – odbyły się
warsztaty fotograficzne nt. „Moje fajne/niefajne miejsce”. Przy okazji wystawy,
tworzonej na ulicy z udziałem dzieci i młodzieży, mieszkańcy mogli podzielić
się swoimi opiniami, spisać je na kartkach lub po prostu wypowiedzieć na głos.
Wyrażone przez mieszkańców postulaty przekazano radnym oraz władzom
gminy,
 w gminie Wieprz prace nad planem objęły cały jej obszar, w sześciu sołectwach
zidentyfikowano działki, które mogą być przeznaczone na przestrzenie
publiczne oraz wspólnie z mieszkańcami przygotowano propozycje
odpowiednich zapisów do planu miejscowego, prowadzono prace nad
przygotowaniem aplikacji internetowej prezentującej w przystępny sposób
projekt planu i umożliwiającej zgłaszanie uwag,
 odbyły się spotkania i szkolenia dla gminnych urzędników, których tematem
było angażowanie mieszkańców w konsultacje planów miejscowych.
Projekt został dofinansowany w ramach programu „Obywatele dla demokracji” (tzw.
fundusze norweskie) prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego kwotą
232 729 zł przy całkowitym budżecie 348 857 zł. Realizacja rozpoczęła się w październiku
2014 r. , zakończy się w połowie kwietnia 2016.
1.1.5. Dziedzictwo kulturowe
Program służy propagowaniu ochrony i zachowania wiejskiego dziedzictwa kulturowego
oraz możliwości jego wykorzystania w rozwoju społeczności lokalnych.
Obecnie jego celem jest budowa koalicji osób i instytucji działających na rzecz
dziedzictwa w regionach oraz tworzenie przestrzeni do wspólnej dyskusji ekspertów,
samorządowców i lokalnych aktywistów zainteresowanych dziedzictwem. Od czerwca
2013 roku odbyło się siedem konferencji, w których wzięło udział blisko 870 osób.
Rezultatem spotkań jest integracja środowisk zajmujących się dziedzictwem na poziomie
regionów oraz wymiana wiedzy i doświadczeń.
W październiku 2015 roku we współpracy z Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze
z/s w Ochli i Towarzystwem Opieki nad Zabytkami (Oddziałem w Zielonej Górze)
zorganizowano konferencję skierowaną do mieszkańców województw lubuskiego
i dolnośląskiego. W spotkaniu wzięli udział wojewódzcy konserwatorzy zabytków,
muzealnicy, działacze i działaczki, przedstawiciele grup nieformalnych i samorządowcy
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(ok. 120 osób). Konferencja odbyła się w Skansenie w Ochli oraz Centrum Winiarstwa w
Zaborowie. Wśród dyskutowanych kwestii pojawiły się m.in. kształtowanie ładu
przestrzennego, a zwłaszcza niekorzystnego wpływu rozpraszania zabudowy na spójność
przestrzeni wiejskiej, plaga wycinania alei przydrożnych i sposoby przeciwdziałania temu
zjawisku, a także historia wina i winnic w woj. lubuskim, nowy regionalizm, promocja
miejscowości i regionu oraz współpraca konserwatorów zabytków z działaczami
organizacji.

1.2. Współpraca z władzami samorządowymi
1.2.1. Akademia Wójta
Celem programu jest rozwijanie współpracy z samorządowcami jako rzeczywistymi
gospodarzami procesów rozwojowych i tworzenie okazji do dyskusji i wymiany
doświadczeń. W marcu 2015 roku po rocznej przerwie (wybory samorządowe) Akademia
ruszyła ponownie. Przewodnim tematem wiosennych sesji były wyzwania rozpoczynającej
się kadencji. Dla wielu samorządowców będzie to pierwsza kadencja. Ważnym zadaniem
pracy wójta czy burmistrza jest zarządzanie zespołem pracowników. Rozmawiano o
organizacji pracy urzędu, audycie zewnętrznym, motywowaniu i ocenianiu pracowników.
To właściwa organizacja pracy decyduje o tym, czy urząd działa sprawnie i jest przyjazny
dla obywateli.
W I półroczu 2015 odbyły się dwa spotkania Akademii , w których w sumie wzięło udział
40 samorządowców. Zdaniem uczestników siłą Akademii jest wyjątkowa możliwość
bezpośredniej rozmowy i wymiany doświadczeń między uczestnikami z różnych
województw.
Sesja jesienna poświęcona została tematowi zarządzania bezpieczeństwem
informatycznym, zarówno całego urzędu jak i osobistym bezpieczeństwem wójta. W sesji
jesiennej wzięło udział 29 wójtów i burmistrzów lub innych przedstawicieli 26 gmin.
Badanie
W trakcie drugiego spotkania sesji wiosennej zostało przeprowadzone badanie
ewaluacyjne. Dzięki temu następne spotkania Akademii będzie można lepiej dopasować
do potrzeb uczestników.
Wszystkie spotkania odbyły się w Hotelu Mościcki (http://hotelmoscicki.pl/) w Spale,
który swoje położenie w środku Polski łączy z łatwością dojazdu i wyjątkową urodą lasów
spalskich.

1.3. Internet – umożliwienie mieszkańcom terenów wiejskich uzupełniania
wiedzy (z pomocą nowoczesnych technologii)
1.3.1. Wszechnica www.wszechnica.org.pl
Wszechnica jest platformą prezentacji wykładów, debat i wywiadów. Powstała w 2009
roku jako wspólna inicjatywa Collegium Civitas i Fundacji Wspomagania Wsi. Od
początku jednak wszystkie działania prowadzone są przez FWW.
W 2015 r. przygotowane zostały 124 nagrania, które zamieszczane były średnio dwa razy
w tygodniu na portalu Wszechnica oraz na Wszechnicowym kanale YouTube.
W 2015 roku kanał Wszechnicy w serwisie YouTube odwiedziło 681 844 unikalnych
użytkowników (wzrost o 95% w porównaniu z rokiem 2014). Dodatkowo 32 300
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użytkowników odwiedziło stronę www.wszechnica.org.pl, co oznacza, że w 2015 roku
treści Wszechnicy dotarły do około 714 144 osób. W 2015 roku kanał Wszechnicy zyskał
2 258 nowych subskrybentów. Średni czas oglądania pojedynczych materiałów według
serwisu Youtube wynosił w roku 2015 prawie 16 minut (to o 22% dłużej niż średnia w
roku 2014).
Wszechnica współpracowała m. in. z Muzeum Narodowym w Warszawie, z Kawiarnią
Naukową 1a, z Fundacją Centrum im. Profesora Bronisława Geremka, z Festiwalem
Nauki w Warszawie, Zamkiem Królewskim w Warszawie, z Centrum Polsko-Rosyjskiego
Dialogu i Porozumienia, z Instytutem Nauk Prawnych PAN, z Instytutem Biologii
Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego, z Fundacją Rozwoju Dzieci im. Jana
Amosa Komeńskiego i z Collegium Civitas.
Na kanale Wszechnicy na YouTube największą popularnością cieszyły się materiały:
Fizyka a wiara. Wykład prof. Krzysztofa Meissnera, "Wszechświat - prosty czy złożony?
Debata z udziałem S. Bajtlika, K. Meissnera i M. Demiańskiego", - "Drzemiący wulkan?
Rola Chin w polityce światowej. Wykład prof. Dziaka", "Bitwa pod Grunwaldem.
Krzysztof Kowalewski" oraz „Czas kosmiczny – wykład prof. Krzysztofa Meissnera
W ciągu roku 2015 wykonano prace mające na celu poprawę i odświeżenie wizerunku
Wszechnicy, a mianowicie; przygotowano nowy logotyp, zaprojektowano i wykonano
nową ściankę studia telewizyjnego w miejsce poprzedniej zniszczonej po 5 latach
eksploatacji, przygotowano banery oraz „wizytówki” do rozdawania w czasie spotkań,
rozpoczęto modernizację wyglądu strony www.wszechnica.pl. Prace zostały ukończone w
roku 2016. Nowy layout i CMS został zaprojektowany i wdrożony przez firmę „On The
Rocks”. Nowa wszechnica jest bardziej multimedialna i nowocześniejsza od wersji
poprzedniej.
Promocja Wszechnicy prowadzona jest na portalu Facebook – zarówno na fanpage’u
FWW, jak i na fanpage’u Wszechnicy oraz na Witrynie Wiejskiej i stronie
www.fww.org.pl, a także na stronach internetowych współpracujących instytucji.
1.3.2. Witryna Wiejska www.witrynawiejska.pl
Misją portalu Witryna Wiejska jest tworzenie i udostępnianie praktycznych, aktualnych
informacji pomocnych w rozwoju lokalnych społeczności oraz w rozwoju
indywidulanym.
Publikowane materiały zawierają: teksty poradnikowe, informacje związane z tematyką
edukacyjną, programami pomocowymi krajowymi i unijnymi oraz teksty publicystyczne
opisujące wartościowe lokalne inicjatywy i ludzi, którzy są przykładem dla innych i
źródłem inspiracji dla swoich społeczności. Portal prowadzony jest z myślą o ludziach
aktywnych na polu społecznym lub gospodarczym oraz o takich, którzy planują podjęcie
tego typu działań.
Statystyki odwiedzin strony w 2015 to średnio około 18 tyś. unikalnych użytkowników i
około 48 tyś. odsłon miesięcznie. Najwięcej odsłon notują teksty publikowane w dziale
„warto przeczytać”.
W przestrzeni social media Witryna Wiejska funkcjonuje od 1,5 roku. Najpierw
powołaliśmy do życia fanpage Witryny, który z założenia miał pomóc w promocji tekstów
publikowanych na naszych stronach. Zamierzenie to w pełni zostało zrealizowane, stale
powiększa się grono osób, do których dociera nasz przekaz. Obecnie mamy ponad 2000
tzw. polubień, liczba ta stale się zwiększa. Na początku 2015 roku na portalu Facebook
powstała grupa samopomocowa DZIAŁAMY DLA WSI moderowana przez stałego
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współpracownika witryny wiejskiej. Jest to miejsce, w którym internauci pomagają sobie
wzajemnie w prowadzeniu działań na rzecz swoich społeczności. Grupa jest otwarta dla
wszystkich chętnych i służy do wymiany myśli, wirtualnych odwiedzin i wzajemnego
wsparcia. Grupa liczy już ok. 2700 osób, które aktywnie wspierają innych, dzielą się
swoimi doświadczeniami i osiągnięciami. Żadne pytanie zadane w ramach grupy nie
zostaje bez odpowiedzi.
W przeważającej większości członkowie grupy DZIAŁAMY DLA WSI to praktycy,
którzy mają pokaźny bagaż doświadczeń. To ludzie, którzy na co dzień wykorzystują
Internet między innymi w wersji mobilnej, dlatego są w stanie niemal natychmiast
zareagować. Do rzadkości nie należą sytuacje, kiedy w ciągu kilku minut na zadane pytanie
odpowiada rzeczowo 30-40 osób.
DZIAŁAMY DLA WSI to platforma, która w przestrzeni wirtualnej daje podobne
możliwości jak kuluarowe spotkania w Marózie. Każdego dnia członkowie wymieniają się
doświadczeniami, publikują informacje na temat swojej działalności, zdjęcia, filmy, linki.
Ważne również jest to, że do grupy stale przystępują nie tylko osoby indywidualne, ale i
stowarzyszenia, placówki oświatowe, lokalne grupy działania, sołectwa, pracownicy
naukowi, Latarnicy Polski Cyfrowej itd. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się w Marózie w
maju 2015 roku, gdzie kilkadziesiąt osób miało okazję spotkać się osobiście.
W ramach grupy DZIAŁAMY DLA WSI został przeprowadzony konkurs, w ramach
którego uczestnicy opisywali własne działania i osiągnięcia. Prace zwycięzców zostały
nagrodzone upominkami oraz opublikowane na Witrynie Wiejskiej.
Zwiększa się również liczba użytkowników i czas poświęcany na oglądanie filmowych
relacji Witryny Wiejskiej na portalu YouTube. W 2015 roku mieliśmy ponad 75 tyś.
wyświetleń: to wzrost o ponad 15% w porównaniu z rokiem 2014.
Coraz bardziej popularną usługą, dostępną na Witrynie Wiejskiej jest możliwość zadania
indywidualnych pytań w ramach rubryki LUDZIE LISTY PISZĄ. W 2015 roku
odpowiedziano na 31 takich pytań skierowanych do redakcji Witryny Wiejskiej.
Odpowiedzi udzielane użytkownikom są następnie redagowane i publikowane w rubryce
pt. Ludzie Listy Piszą, dzięki czemu inni Internauci, mający podobne problemy mogą
skorzystać z opublikowanych informacji.
Witryna Wiejska objęła patronat medialny nad 19. Prezentacjami Twórczości Ludowej
Lasowiaków i Rzeszowiaków, organizowanymi przez Skansen Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej i nad kolejną edycją konkursu FDPA „Polska wieś, dziedzictwo i
przyszłość”.
Witryna Wiejska uczestniczyła w szeregu wydarzeń, z których opublikowano relacje. Były
to między innymi:
•
Konferencja Ministerstwa Edukacji Narodowej „Wzrok a trudności szkolne –
wyzwanie XXI wieku”,
•
Konwersatorium FDPA „Czy możliwa jest zrównoważona intensyfikacja w
rolnictwie?”,
•
Cykl seminariów Forum Darczyńców w Polsce,
•
Konwersatorium FDPA „Kultura w gminie”,
•
Seminarium Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN pt. „Sołectwa w lokalnym
systemie władzy”.
W okresie sprawozdawczym portal Witryna Wiejska wygenerował całkowite koszty w
wysokości: 198 896,44 PLN
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1.3.3. Poznawaj Amerykę 2014 www.know-america.org
W roku szkolnym 2014/2015 odbyła się XIII edycja konkursu. Wzięło w niej udział 907
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Od 6 lat zwycięzcy konkursu biorą udział w letnim międzynarodowym programie dla
młodzieży The Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Initiative organizowanym przez
dwa amerykańskie uniwersytety: Wake Forest University oraz Purdue University. Trójce
laureatów przyznano indeksy na dzienne studia I stopnia w Ośrodku Studiów
Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Zdobywczyni trzeciego miejsca uzyskała
możliwość odbycia stażu w American Chamber of Commerce w Warszawie.
Siedemnastoletni Jakub Tłuczek, w swojej relacji z pobytu w Purdue Univeristy napisał
m. in. „Podczas pobytu w Stanach rozmawiałem z wieloma ciekawymi ludźmi takimi jak
oficer lotnictwa, uliczny sprzedawca meksykańskich flag w Chicago, przypadkowi
przechodnie, ratownicy na miejscowym basenie, korespondent kolumbijskiej telewizji czy
koledzy po fachu ze straży pożarnej. Rozmowy te dały mi prawdziwy obraz
amerykańskiego społeczeństwa - ludzi, którzy pomimo dzielących nas kilometrów, są tacy
sami jak my.” Jego koleżanka Karolina Liszewska tak pisała o pracy, która wykonywała na
podsumowanie swojego pobytu w Wake Forest University: „Każde z nas przeanalizowało
swoją lokalną społeczność pod kątem problemów, jakie w niej występują, a projekt,
adresujący wybrany z nich, ma pomóc go zwalczyć. Nie chodziło tylko o werbalizowanie
pięknych idei – musieliśmy przemyśleć wszystko: grupę docelową, plan działania, budżet,
strategię marketingową, sposoby mierzenia sukcesu, porażki, skuteczności; wartość
merytoryczną i curriculum, jeśli ktoś, tak jak ja, zdecydował się na projekt edukacyjny.”
1.3.4. Archiwum Wspomnień Jana Pawła II www.wspomnieniajp2.pl
Skierowany do grup młodzieży konkurs organizowany jest od 2010 r. we współpracy z
Instytutem Papieża Jana Pawła II. Od IV edycji partnerem jest też Muzeum Jana Pawła II
i Prymasa Wyszyńskiego . Celem jest zebranie wspomnień, zarówno prywatnych, jak i
wpisujących się w kontekst społeczno - polityczny czasów pontyfikatu Jana Pawła II
i stworzenie archiwum historii mówionej. Udział w projekcie stwarzał szansę na
przekonanie się, że odkrywanie historii może być fascynującą przygodą, dla każdego kto
zaangażuje się w zbieranie wspomnień świadków. Ważnym celem konkursu jest nauka
pracy w grupie.
V edycja konkursu trwała od lutego do czerwca 2015, w tym roku w konkursie udział
wzięło 11 grup z całej Polski, które łącznie przysłały 12 prac (jedna grupa przysłała dwa
materiały).
Decyzją jury przyznano trzy pierwsze miejsca oraz jedno wyróżnienie. Zwycięskie drużyny
reprezentują: Zespół Szkół w Zakręcie (woj. mazowieckie), LO im. Jacka Kuronia z
Warszawy, Zespół Szkół w Rajbrocie (woj. małopolskie) i Gimnazjum im. ks. Stanisława
Konarskiego z Wąsosza (woj. podlaskie). Nagrodą dla młodzieży i opiekunów było
spotkanie w Warszawie; część programu poświęcona była pogłębieniu wiedzy związanej z
pracą dziennikarską, a część rozrywkom kulturalnym.
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1.4. Wspieranie przedsiębiorczości
1.4.1. Programy mikropożyczkowe
W roku 2015 Fundacja kontynuowała udzielanie pożyczek mikroprzedsiębiorcom z
czterech województw: podkarpackiego (w ramach dwóch programów PWP 1 i PWP 2
finansowanych ze środków RPO WP1 i Fundacji) oraz kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego i warmińsko-mazurskiego (finansowanych z będących w dyspozycji Fundacji
środków PL-480 i PARP).
Dwa, finansowane ze środków POR PW2, programy PW1 i PW2 wspierające
przedsiębiorców z Polski Wschodniej po zakończeniu dystrybucji pożyczek w 2014 r.
przeszły w fazę obsługi spłat i kontroli prawidłowego wykorzystania pożyczek.
W ciągu całego roku wypłacono łącznie 352 pożyczki o średniej wartości 24 077 zł.
Nastąpił spadek liczby udzielonych pożyczek w stosunku do roku ubiegłego ok. 50%.
W 2014 roku udzielono 716 pożyczek. Przyczyną spadku mogło być głównie zauważalnie
ostrożniejsze aplikowanie o pożyczki przez przedsiębiorców. Obserwuje się ciągły wzrost
niechęci przedsiębiorców do zadłużania swoich firm, jak również ich obawy w związku z
ograniczeniem możliwości elastycznego korzystania ze środków pożyczki po
wprowadzeniu w programach obowiązku kontroli dowodów księgowych. Spadek
dystrybucji pożyczek powiększyło też ograniczenie zakresu programów finansowanych ze
środków PL-480 i PARP.
Nie bez znaczenia była też malejąca motywacja finansowa współpracujących z Fundacją
doradców pożyczkowych, których wynagrodzenia utrzymywały się na stałym poziomie od
ponad 10 lat. Zmiana wysokości stawek wynagrodzeń doradców wprowadzona w 2015
roku spowodowała nieznaczne zwiększenie dystrybucji pożyczek, szczególnie w drugiej
połowie 2015 roku. Doradcy bardziej też zaangażowali się w kontrolę dowodów
księgowych rozliczających pożyczki.
W następstwie kontroli przeprowadzonych w roku 2014 przez Urząd Marszałkowski w
Rzeszowie, jak i przez Bank Gospodarstwa Krajowego Fundacja realizowała zalecenia
pokontrolne:
 analizowała nadsyłane przez pożyczkobiorców dowody księgowe
potwierdzające prawidłowe wykorzystanie przyznanych pożyczek
 uzupełniała dokumentację pożyczkową o oświadczenia potwierdzające brak
ewentualnego podwójnego finansowania wydatków ze środków pożyczkowych,
 dokonywała zalecanych przez kontrolerów uzupełnień dokumentacji
księgowej.
Dla usprawnienia procesu analizy dowodów księgowych pożyczkobiorców, Fundacja za
zgodą UM w Rzeszowie zatrudniła na pełny etat pracownika w całości finansowanego ze
środków dotacji. W programie tym kontroli podlega ponad 2000 pożyczkobiorców.
Do końca 2015 roku w wyniku analizy potwierdzono poprawność wykorzystania środków
ok. 70% przyznanych pożyczek. W programach finansowanych ze środków BGK stan
rozliczenia kapitału prawidłowymi dowodami księgowymi wynosił na 31.12.2015 roku
około 90%.
1

RPO – Zarządzany przez Urząd Marszałkowski Podkarpacia Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego
2
PORPW – Zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego Program Operacyjny Rozwoju Polski
Wschodniej
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Kwota zadłużenia we wszystkich programach pożyczkowych na koniec grudnia 2015
charakteryzowała się wskaźnikiem opóźnień w spłatach powyżej 30 dni (PAR 30)
w wysokości 3,49%. Poziom tego wskaźnika utrzymywał się na poziomie podobnym do
roku ubiegłego (3,33 % w 2014). Szczegółowa analiza zaawansowania spłat pożyczek w
poszczególnych programach nie daje podstaw do zaniepokojenia (Tab. nr 1).
Łącznie w całej działalności pożyczkowej Fundacji od 1999 roku do końca 2015
roku wsparcie finansowe otrzymały 11052 firmy, (w 2015 roku – 327 firm).
Dla zapewnienia prawidłowej, bezawaryjnej obsługi technicznej programów
pożyczkowych w roku 2015 dokonano unowocześnienia systemu komputerowego
MAGIC. Kupiono nowy serwer, oraz nowe oprogramowanie do obsługi bazy danych.
Zakupy zostały sfinansowane ze środków programu PWP1 – 38,24%, ze środków
programu PWP2 –35,29%, ze środków własnych Fundacji – 26,47 %.
Część kosztów została zrefundowana w roku 2015, pozostała część zostanie
zrefundowana w roku 2016.
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PROGRAM

1
Liczba wypłaconych pożyczek
Wartość wypłaconych pożyczek
w zł
Średnia wysokość pożyczki w zł
Liczba aktywnych pożyczek
(na 31.12.2015)
Kwota zadłużenia w zł = Wartość
aktywnych pożyczek (na
31.12.2015)
Przeciętny wiek pożyczkobiorcy
Udział kobiet w %
Liczba nowych przedsięwzięć
gospodarczych (% w liczbie
udzielonych pożyczek)
Rodzaj działalności: - Handel w
%
- Usługi w
%
- Produkcja
w%
Kapitał zagrożony (PAR-30) w %

FWW (śr.
własne
ANR
+PL480)*
2
3
10 741
544

PAOW

PARP

PWP I

PWP II

PW

PW 2
9
170

4
2 985
33 876
102 761700 3 269 000
800
9567
6009
11349

5
560

6
1723
26 750
5 544 000
000
9900
15525

7
316
11 869
000
37528

8
358

22123

30959

10
17 397
197 253
500
11338

97

0

0

38

618

259

271

163

1396

409 293

0

0

203 674

6 190 866 5 656 960 2 314 131 3 174 936

17 949 860

39
39

39

38

39

42

41

42

39

41

40

40
35

35

32

40

43

38,6

8329 (77)

287 (53)

1578 (53) 430 (77)

1500 (87) 296 (94)

70 (20)

24 (14)

12514 (72)

30,5

37,7

37,1

37,9

33

30,1

34,6

30,6

32,4%

55,3

50,5

51,5

47,0

57

60,8

56,4

62,9

54,6%

14,2

11,8

11,4

15,2

10

9,2

8,9

6,5

13%

2,7%

-

-

3%

7,5%

2,9%

8,9%

3,8%

3,49%
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7 920 000 5 263 000

Tabela 1 Programy mikropożyczkowe prowadzone przez Fundację od początku Programu, Stan na 31 Grudnia 2015 r.

FWW +
PL-480
20002015

PARP

PWP I

PWP II

PW I

PW II

Razem

Okres dystrybucji
20012013 2010-2017 2010 - 2020
2014 - 2014 pożyczek
bezterminowo
2014
Udział środków
zewnętrznych w
0
100
95
95
100
91,84
kapitale %
Liczba
wypłaconych
29
20
0
0
352
192
111
pożyczek
Kwota wypłaconych
3
288
194
4 260
0
0
8 475
pożyczek tys. zł
733
Wysokość średniej
19
9931
9667
38 378
0
0
24 077
pożyczki zł
442
Koszt obsługi
241,1
0
827,3
174,3
1 975,7
programu tys. zł
525,5
207,5
Tabela 2 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW POŻYCZKOWYCH REALIZOWANYCH W 2015 R.
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1.4.2. Edukacja finansowa – ABC przedsiębiorczości na wsi
Projekt był szóstą edycją programu „Edukacja finansowa” realizowanego od 2008 roku
we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Głównym celem tej edycji programu
było zachęcenie mieszkańców wsi do podejmowania pozarolniczej działalności
gospodarczej poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do
uruchomienia własnej firmy. W ramach projektu uczestnicy otrzymali informacje
dotyczące tego jak przeprowadzić analizę własnych zasobów finansowych, gdzie
poszukiwać i jak wykorzystać nowe źródła finansowania, jak wykorzystać dostępne
narzędzia do planowania działalności gospodarczej oraz jak przygotować biznesplan dla
własnego przedsiębiorstwa. Projektem objęto 1.063 osoby, które wzięły udział w
pięćdziesięciu (50), szesnastogodzinnych (16) szkoleniach zrealizowanych na terenach
wiejskich całej Polski.
Ponadto w ramach projektu przeszkolono 49 trenerów edukacji finansowej, w tym 30
trenerów współpracujących od kilku lat z Fundacją i 19 nowych trenerów.
Opracowano i przekazano trenerom materiały dydaktyczne i merytoryczne
wprowadzające w temat przedsiębiorczości. Uzupełniają one wiedzę trenerów
przekazywaną w czasie poprzednich edycji programu. Zarówno materiały dla trenerów
(scenariusze spotkań i materiały merytoryczne) jak i zeszyty ćwiczeń dla uczestników
szkoleń w terenie uzyskały akceptację NBP.
W projekcie podpisano 52 umowy z 35 lokalnymi organizacjami pozarządowymi (dwie
organizacje, z uwagi na trudności z rekrutacją uczestników rozwiązały umowę i zwróciły
dotacje). 38 Trenerów edukacji finansowej przeprowadziło 50 zaplanowanych w projekcie
szkoleń w terenie. Szkolenia wspierane były dotacjami w wysokości 2 tyś. zł,
przeznaczonymi na pokrycie kosztów związanych z ich organizacją i prowadzeniem.
Oprócz wzrostu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu planowania i prowadzenia
własnej działalności gospodarczej, rezultatem szkoleń były opracowywane podczas zajęć,
a następnie przesyłane do Fundacji, biznes plany (min. 4 od jednej przeszkolonej grupy).
Do oceny biznes planów zaangażowano 3 ekspertów, komentujących wybrane prace. Na
zakończenie projektu ich uwagi przekazane zostały autorom, tak by były one wsparciem
w doskonaleniu pierwszych, własnych biznesplanów. W sumie do Fundacji nadesłano 208
biznes planów, z których 85 zostało ocenionych przez ekspertów.
Na stronie programu www.edufin.pl ukazało się 11 artykułów rozszerzających informacje
związane opracowywaniem biznes planów i prowadzeniem przedsiębiorstwa.
Wyprodukowano i umieszczono na stronie 20 minutowy film prezentujący przebieg
projektu.
Liczba wszystkich odsłon strony www.edufin.pl w trakcie trwania programu wyniosła 32
763, w tym opublikowanych w jego ramach artykułów 19 814 odsłon. W trakcie trwania
projektu ewaluatorki zewnętrzne przeprowadziły jego wewnętrzną ewaluację,
wykorzystując do tego celu wywiady (38 szt.) przeprowadzane z trenerami i uczestnikami
szkoleń, oraz ankiety Przed i Po (2295 szt.) wypełniane przez trenerów po warsztatach
doskonalących i przez uczestników szkoleń w terenie. Na zakończenie badania powstał
raport zawierający wnioski i rekomendacje. Zostaną one wykorzystane przy planowaniu
kolejnej edycji programu.
W końcu kwietnia do NBP złożone zostały raporty z realizacji projektu: finansowy,
merytoryczny i ewaluacyjny. W celu podsumowania projektu czerwcu w Łowiczu
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zorganizowano spotkanie z trenerami edukacji finansowej, którzy przeprowadzili
szkolenia w terenie. Uczestniczyło w nim 22 z 38 zaproszonych Trenerów.
Czas trwania projektu „ABC przedsiębiorczości na wsi II”: grudzień 2013r. – marzec
2015r.
ABC przedsiębiorczości III. Edukacja finansowa dla mieszkańców wsi i małych
miast
Czas trwania projektu „ABC przedsiębiorczości III”: 21 grudnia 2015 r. – 31 marca 2017
r. Projekt jest siódmą edycją Programu Edukacja Finansowa realizowanego we
współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Jego celem jest wzrost wiedzy i
umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej
u 900 mieszkańców wsi i miast do 20 tys. całej Polski, poprzez realizację 60 szkoleń
prowadzonych metodą warsztatową.
Ponadto w ramach projektu doszkolonych zostanie min. 40 trenerów edukacji finansowej,
tych którzy brali udział w dwóch poprzednich edycjach programu (ABC
przedsiębiorczości na wsi I i II). Po wielu zmianach i długich negocjacjach dotyczących
ostatecznej formy projektu i przewidzianych w nim działań 22 grudnia 2015 r. podpisano
umowę na jego realizacje, której zasadnicza część przewidziana jest na 2016 rok.
1.4.3. Jak zarabiać na tradycyjnej kulturze wsi nadbużańskich
Projekt jest odpowiedzią na stosunkowo słabe wykorzystanie potencjału kulturowego
nadbużańskich obszarów transgranicznych w rozwoju przedsiębiorczości. Projekt jest
działaniem edukacyjnym skierowanym do 10 uczestników z Białorusi i 30 z Polski.
Zawiera działania szkoleniowe w formie wizyt studyjnych i seminarium. Partnerami
Fundacji są: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Regionu Puszczy Białowieskiej i
Brześcia "Tur", Nadbużański Uniwersytet Ludowy i Gminny Ośrodek Kultury w Białej
Podlaskiej. Zakładane rezultaty projektu obejmują zwiększenie poziomu wiedzy
uczestników polskich i białoruskich w zakresie możliwości współpracy transgranicznej w
potencjalnych obszarach aktywności gospodarczej opartej na zasobach dziedzictwa
kulturowego.
Po zakończeniu projektu, partnerzy polscy i białoruscy planują kontynuację i rozwój
zainicjowanej w ramach projektu współpracy.
Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach
Programu „Przemiany w Regionie” – RITA Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności”.
Planowany koszt projektu wynosi: 27 035 zł, w tym 21 720 zł wynosi przyznana dotacja.
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1.5. Działania różne
1.5.1. Dotacja dla Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości
Od roku 2002 Fundacja jest członkiem koalicji skupionej wokół Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości w Łodzi. FEP prowadzi m. in. Program stypendiów pomostowych
kierowany do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z
niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Otrzymują oni stypendium w wysokości 5
000 zł, wypłacane w 10 ratach w ciągu roku akademickiego. Stypendyści są rekrutowani
przez kilkadziesiąt lokalnych organizacji, których zadaniem jest również pozyskanie
wsparcie finansowego z terenu działania tych organizacji. Corocznie FWW przeznacza
około 300 000 zł na dofinansowanie stypendiów. W roku 2015 dotacja dla FEP wyniosła
289 000 zł.
Od początku istnienia programu FWW wsparła go kwotą około 1 890 000 zł.
1.5.2. Dotacja dla Fundacji Muzart
Fundacja Wspomagania Wsi przekazała dotację na realizację filmu dokumentalnoedukacyjnego o Oskarze Kolbergu pt. „OSKAR KOLBERG-PRACA I PASJA”.
Produkcja została w dużym stopniu sfinansowana przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w ramach Programów Ministra - Dziedzictwo kulturowe /
Kultura ludowa i tradycyjna. Film miał już swoją premierę w Muzeum wsi Radomskiej,
obecnie prezentowany jest na zamkniętych pokazach i festiwalach. W maju 2016 zostanie
pokazany podczas Spotkania w Marózie.
1.5.3. CRM – customer relationship managment
W pierwszej 2015 roku Fundacja przeprowadziła proces wdrożenia systemu CRM
(Customer Relationship Management) w codzienną działalność organizacji. W systemie
przechowywane są wszystkie informacje o partnerach i beneficjentach Fundacji, dzięki
czemu w łatwiej jest prowadzić rekrutację np. na szkolenia w Łowiczu, czy spotkania w
Marózie, a także wysyłać masową korespondencję, czy przygotowywać kolejne działania z
wykorzystaniem informacji zgromadzonych podczas wcześniejszych programów.
1.5.4. Rozwój instytucjonalny w ramach projektu „Nasza przestrzeń”
W ramach komponentu „Rozwój instytucjonalny” projektu „Nasza przestrzeń – nasza
sprawa! Konsultacje planów miejscowych” FWW prowadziła ewaluację trzech swoich
programów: szkoleń w Łowiczu, spotkań organizacji w Marózie oraz Akademii Wójta.
Celem badania jest uzyskanie informacji, które pozwolą lepiej organizować kolejne
działania: docierać do większej grupy odbiorców i trafniej odpowiadać na ich potrzeby.
Wykonawca ewaluacji - firma Era Ewaluacji przeprowadziła badania, które objęły
wywiady indywidualne i grupowe oraz ankiety internetowe z uczestnikami programów. W
badaniach wzięło udział łącznie ponad 460 osób. Wnioski i rekomendacje przedstawione
w końcowym raporcie zespół FWW gruntownie przedyskutował, a kierownicy
programów podjęli decyzje dotyczące konkretnych działań.
Najważniejsze rekomendacje zawarte w raporcie i plany ich wykorzystania przez FWW są
następujące: programy warto kontynuować i stale, jak dotychczas, ulepszać i
dopasowywać do zmieniających się potrzeb uczestników; rekomenduje się poprawienie
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promocji programów i materiałów w nich wypracowywanych. We wszystkich działaniach
FWW postara się prowadzić promocję w Internecie skierowaną do konkretnych grup
odbiorców.
Rekomendacja dostarczania uczestnikom jeszcze lepszych możliwości wymiany
doświadczeń i inspiracji spowoduje kolejne zmiany w organizacji spotkań w Marózie.
Planujemy m.in. dostarczenie uczestnikom narzędzi skutecznego przekazywania zdobytej
wiedzy swoim kolegom.
Odbyły się dwa spotkania podnoszące kompetencje pracowników FWW, pierwsze z
prawnikiem Łukaszem Węgrzynem na temat praktycznych aspektów korzystania z
regulacji dotyczących prawa autorskiego, drugie z Arkadiuszem Godulą i Krzysztofem
Izdebskim - specjalistami od dostępu do informacji publicznej.
Projekt finansowany jest z dotacji przyznanej w ramach programu „Obywatele dla
Demokracji”, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z
Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
1.5.5. Strona internetowa Fundacji – www.fww.org.pl
Strona internetowa Fundacji Wspomagania Wsi jest wizytówką organizacji. Jej celem jest
prezentowanie bieżącej działalność FWW (mikropożyczki, konkursy, warsztaty, projekty i
inne). Na stronie promowane są również serwisy internetowe prowadzone przez FWW –
Wszechnica, Witryna Wiejska, Edufin. Istnieje też dział zawierający publikacje wydane
przez FWW. Wszystkie książki dostępne są w formacie PDF, dodatkowo część z nich
można przeczytać w postaci e-BOOKów. Są to publikacje, które powstały w ramach
programów: e-VITA, Edukacja finansowa oraz Dziedzictwo kulturowe.
Do strony podłączono dwa moduły do tworzenia formularzy, które wykorzystywano do
elektronicznej rekrutacji na spotkania i konferencje organizowane przez FWW.
W czerwcu 2015 r. wprowadzono zmiany w szacie graficznej strony głównej. Zmian te
miały ułatwić użytkownikom nawigację i wyszukiwanie informacji, a także poprawić
estetykę szaty graficznej, dostosowując ją do zmieniających się trendów w Internecie,
gdzie odchodzi się od formy tekstowej na rzecz dominacji grafiki. W miejsce
dotychczasowego działu „ważne” zaprojektowano nowy baner, na którym publikowane są
zapowiedzi materiałów w formie zdjęć bądź grafik. Po lewej stronie dodano moduł, w
którym poza tytułami projektów prezentowane są ich logotypy. Treści na stronie zostały
zaktualizowane i przeredagowanie, aby pasowały do nowego układu strony.
W listopadzie i grudniu 2015 r. wprowadzono w zmiany module po lewej stronie. Dodano
tam link do nowej podstrony promującej Spotkania w Marózie. Podstrona zbudowana jest
na szablonie podobnym do strony głównej. Zmieniono również sposób promowania
podstron na temat programów mikropożyczkowych.
Największym zainteresowaniem w 2015 r. cieszyły się informacje na temat Spotkania
Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich w Marózie, o konkursie KNOW
AMERICA, projekcie „Nasza przestrzeń – nasza sprawa”, a także poradnik „Sprzedaż
produktów żywnościowych przez rolnika”. Dane te pokazują, że podobnie jak w zeszłym
roku, największy ruch na stronie odbywał się w styczniu, lutym i marcu.
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1.5.6. Pożyczki wspierające budowę alternatywnych źródeł energii
Program został zamknięty 31 XII 2014. W 2015 wypłacono pięciu (5) pożyczkobiorcom
raty z tytułu wcześniej przyznanych pożyczek (na łączną kwotę 484 741,42 zł ). Obecnie
monitoruje się stan inwestycji będących w toku i spłaty wcześnie udzielonych pożyczek.
Według stanu na koniec 2015 roku kwota należnego Fundacji zadłużenia z tytułu
pożyczek wynosi 3 479 470 zł.
Koniecznie jest zawieranie aneksów do umów z niektórymi pożyczkobiorcami
dotkniętymi kłopotami z powodu okresowego znacznego obniżania się stanu wód w
wielu rzekach.
1.5.7. Aktywność przedstawicieli Fundacji w stowarzyszeniach,
porozumieniach i grupach nieformalnych
Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi - podczas spotkania plenarnego na początku lipca
2015 Fundacja została przyjęta do Sieci (utworzonej w 2013 roku) jako członek
wspierający. W maju 2016 Sieć przekształci się w formalne stowarzyszenie, FWW
podejmie decyzję o ewentualnym udziale w stowarzyszeniu, nadal w roli członka
wspierającego. Sieć, w zamyśle jej twórców, jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń
w zakresie najlepszych praktyk dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w Polsce.
Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Fundacja bierze udział w pracach zarządu Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich –
www.faow.org.pl. Fundacja była jednym z założycieli tego stowarzyszenia. Powstało ono
w 2002 r jako pierwsze, ogólnopolskie porozumienie organizacji działających na rzecz wsi.
Organizacje uczestniczące w FAOW (85) współdziałają na rzecz lepszego
funkcjonowania polskiej wsi w ramach Unii Europejskiej poprzez aktywizowanie
społeczności wiejskich i zwiększanie ich udziału w procesie przemian na wsi, a także
promowanie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Od 2014 roku głównym
programem prowadzonym przez stowarzyszenie był program Fair Vilage. W ramach tego
międzynarodowego projektu opracowany został materiał pomocniczy, omawiający
najważniejsze zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju, globalnej
sprawiedliwości, ocieplenia klimatu oraz polityk rozwojowych ONZ. Program zostanie
zakończony w 2016 r.
Forum Darczyńców – FWW jest jednym z założycieli Forum (powołanego do życia w
roku 2004) i od początku istnienia organizacji bierze aktywny udział w działaniach m. in.
na rzecz podnoszenia standardów działalności grantodawczej i monitorowania prawa
kształtującego warunki działania organizacji pozarządowych w Polsce. W roku 2015
Forum Darczyńców aktywnie uczestniczyło w procesie legislacyjnym, który zakończył się
nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Obywatele w Samorządzie – to nieformalna koalicja kilku ogólnopolskich i kilkudziesięciu
lokalnych organizacji działających na rzecz jakości demokracji lokalnej (zawiązana w
związku z 25. rocznicą pierwszych wyborów samorządowych); w ramach działań koalicji
odbyła się we wrześniu 2015 roku konferencja poświęcona wyzwaniom stojącym przed
samorządem m.in. wzmocnieniu lokalnej demokracji, dostrzeżeniu potencjału tkwiącego
w mieszkańcach i lokalnych elitach, wzmocnieniu finansowemu samorządów,
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modernizacji struktur zarządzania i profesjonalizacji kadr oraz uporządkowania polityki
przestrzennej.
3. Działalność gospodarcza
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej
4. Kopie uchwał zarządu Fundacji
Kopie podane są załącznikiem do sprawozdania
Finanse
5. Przychody
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 komorn.
otrzymane dywidendy
zwroty dotacji wypłaconych w poprzednich latach
wynagrodzenie płatnika
sprzedaż środków trwałych
pozostałe przychody
spłaty pożyczek
Razem przychody

1 698 999,66
443 227,19
301,43
409 729,69
3 624 763,01
128 399,18
227 956,70
402,64
133 575,21
42 596,76
378 940,00
0,00
1 267,06
17 000,00
0,00
14 154 866,32
21 262 024,85

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej –nie było więc przychodów z tej
działalności
6. Przeznaczenie środków
realizacja celów statutowych
koszty ogólnoadministracyjne
spłata pożyczki PL-480 i odsetek 675 560,68 $
różnice kursowe
inne koszty finansowe
zapłacone % podatkowe
zapłacone składki na rzecz innych organizacji
opłaty sądowe i komornicze
pozostałe koszty operacyjne
zakup śr. trwałych i wart. niemater.i prawnych
zapłacony podatek dochodowy za 2015 r.
Razem
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16 530 016,79
1 576 565,87
2 988 631,80
22,63
29 156,19
1 126,07
12 601,75
19 064,89
3 641,20
101197,66
0,00
21 262 024,85

7. Zatrudnienie i wynagrodzenia
Zatrudnienie na 31.12.2015 r.
Stanowisko

w osobach na
31.12.15

Przewodniczący
Rady
Prezes
Członkowie Zarządu
Razem Zarząd
Główny Księgowy
Główni specjaliści
Specjaliści
Sam Pracownicy
Pomocniczy.
Pracownicy
Razem pracownicy
Ogółem

w etatach na
31.12.15

średnioroczne w
etatach

1,00
1,00
2,00
4,00
1,00
6,00
5,00
12,00

0,20
1,00
2,00
3,20
1,00
5,25
5,00
11,50

0,20
1,00
2,00
3,20
1,00
5,72
4,56
11,34

1,00
25,00
29,00

1,00
23,75
26,95

0,58
23,20
26,40

8. Wynagrodzenia w 2015 r
Wynagrodzenia osobowe wypłacone w 2015 r.
Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu i
Przewodniczącemu Rady Fundacji
średnie zatrudnienie zarządu w
etatach
przeciętne m-czne wynagrodzenie zarządu
Wynagrodzenia za posiedzenia Rady Fundacji
Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło

3 594 455,00

617 115,50
3,20
16 070,72
11 476,00
484 069,78

9. Realizacja celów statutowych
Pożyczki preferencyjne wypłacone w 2015 r. przez Fundację w ramach działalności statutowej
Mała retencja
Pożyczki ze środków PARP
Mikropożyczki za środków PL-480
Mikropożyczki program PWP
Mikropożyczki program PWP II

484 741,42
164 000,00
288 000,00
3 633 000,00

Razem

Programy Fundacji
fundusz wspólny - program PWP
fundusz wspólny - program PWP II
program – Przygotujmy się Razem
program – Edukacja finansowa
program – Nasza Przestrzeń
program – Polska Wschodnia I

4 180 000,00
8 749 741,42

822 865,09
525 153,08
471 395,55
252 666,47
257 362,47
205 304,07
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program – Polska Wschodnia II
program – Maróz
program - Rita
program – Strona fww.org.pl
program - Dziedzictwo Kulturowe
programy - mikropożyczkowe
program - Witryna Wiejska
program - CMR
program - pożyczkowy MEW
program – Akademia Wójta
program – Szkolenia dla organizacji - Łowicz
program – Inna działalność statutowa
program – Nowe programy poz. środków
program – Wszechnica
program – Poznaj Amerykę
program – Razem’ 89
program – Archiwum Wspomnień JP II
program – Atlas Wsi
Pomoc finansowa bezzwrotna

173 079,99
290 228,11
45 868,99
58 980,53
61 883,38
247 771,04
198 997,12
60 893,54
108 432,28
103 585,04
195 333,94
46 645,90
23 685,00
219 983,80
80 897,66
211,51
11 556,88
6 109,43
335 480,00
4 804 451,73

Razem

Inwestycje finansowe na dzień 31.12.2015 r.
lokaty w bankach
lokaty w obligacjach skarbowych
lokaty w Funduszach Inwestycyjnych ARKA
lokaty w Funduszach Inwestycyjnych Skarbiec
lokaty w Funduszach Inwestycyjnych ING

40 565 986,74
74 724 444,50
3 835 106,86
500 000,00
500 000,00

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne zakupione w 2015 r. dla działalności statutowej

komputery szt.6
Ścianka wystawiennicza
Oprogramowanie komputerowe

52 757,84
5 965,00
42 474,32

Aktywa i zobowiązania na dzień 31.12.2015
Aktywa na dzień 31.12.2015 r.

157 016 742,47

Zobowiązania
z tego:
pożyczka PL-480
z tyt. Dostaw
Z tyt. Roz z PFRON
z tyt. wynagrodzeń za posiedzenia Rady
Fundacji
z tyt. pozostałych rozrachunków z pracownikami
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42 643 836,49
13 177 148,77
38 339,20
2560,00
72,24
133,49

wobec BGK w ramach progr. PAOW
wobec NBP w ramach progr. Edukacja
Finansowa
wobec BGK progr. POLSKA WSCHODNIA II
wobec BGK progr. POLSKA WSCHODNIA I
Fundacji Batorego progr. NASZA
PRZESTRZEŃ
pozostałe zobowiązania
rozliczenia międzyokr. Przychodów
fundusz wspólny - program PWP
fundusz wspólny - program PWP II
fundusz świadczeń socjalnych

17 213,91
240,000,00
3 468 190,19
2 685 314,08
77 719,23
4 269,07
834 992,99
10 924 479,32
10 687 293,06
486 110,94

10. Podatki
Podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 r.
Zaliczka na podatek dochodowy
Należny podatek

0,00
0,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r.
podatek potrącony
pobrane wynagrodzenie płatnika
wpłacono do Urzędu Skarbowego w 2015 r.
do wpłaty / do zwrotu

407 247,00
1 222,00
406 025,00
0,00

Składki z tyt. ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy za 2015 r.
potrącone ubezpieczonym
obciążające płatnika
wypłacone świadczenia
wynagrodzenie płatnika
zwrot nadpłaconych składek
wpłacono do ZUS w 2015 r.
do wpłaty / do zwrotu

678 567,43
541 525,29
45 065,60
45,06
3 875,24
1 171 106,82
0,00

11. Wykaz współpracujących banków oraz innych instytucji
DnB NORD ul.Postępu15c 02-676 WARSZAWA
ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-950 WARSZAWA
BGK I O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 WARSZAWA
BZ WBK Wealth Management S.A. Ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
PKO BP Dom Maklerski ul.Puławska 15 02-515 WARSZAWA
Copernicus Securities S. A. ul Grójecka 5 02-019 Warszawa
BS w Nadarzynie Pl. Ks. Poniatowskiego 5A 05-830 Nadarzyn
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Santander Consumer Bank S.A. ul. Strzegomska 42 c 53-611 Wrocław
Getin Noble Bank S. A.ul. Przyokopowa 33 01-208 Warszawa
Rachunki bieżące i pomocnicze stan na 31.12.2015
DnB NORD ul.Postępu15c 02-676 WARSZAWA
rach. Nr 35 1370 1037 0000 3701 1021 5705
rach. Nr 94 1370 1037 0000 3701 4021 2700
USD-15 149,70
rach. Nr 61 1370 1037 0000 2701 4021 2717
EUR-17,21
rach. Nr 34 1370 1037 0000 2701 4021 2718
EUR-9,67
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
BZ WBK Wealth Management S.A. Ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
rach. Nr 83 1090 1867 0000 0000 8342 1037
BGK I O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 WARSZAWA
rach. Nr 37 1130 1017 0200 0000 0016 8424
Copernicus Securities S. A. ul Grójecka 5 02-019 Warszawa
rach. Nr 41 1500 0044 0027 0000 0000 0410
Getin Noble Bank S. A.ul. Przyokopowa 33 01-08 Warszawa
rach. Nr 41 1500 0044 0027 0000 0000 0410

66 142,26
59 100,49
73,34
41,20
5 000,00
4 840,34
98,81
835,91
31,22
628,55
101,99
829,51
396,85
731,98
3 034 272,52
2 011 967,12

Lokaty terminowe
DnB NORD ul.Postępu15c 02-676 WARSZAWA
ING Bank Śląski Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-950 WARSZAWA
Getin Noble Bank S. A.ul. Przyokopowa 33 01-08 Warszawa
BS w Nadarzynie Pl. Ks. Poniatowskiego 5A 05-830 Nadarzyn
Santander Consumer Bank S.A. ul. Strzegomska 42 c 53-611 Wrocław

25 446 674,96
32 126,02
3 018 526,03
1 000 000,00
11 068 659,73

Rozliczenia środków i poszczególnych programach zleconych przez instytucje państwowe i samorządowe
Projekt Edukacja Finansowa VI - współfinansowany ze środków NBP
Otrzymana dotacja
318 856,00
Wydatki 2014
208 320,18
Wydatki 2015
75 072,94
Do zwrotu
35 462,88
Do rozliczenia
0,00
Projekt zakończony i rozliczony
Projekt Edukacja Finansowa VII - współfinansowany ze środków NBP
Otrzymana dotacja
284 642,77
Wydatki 2015
0,00
Do rozliczenia
284 642,77
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Projekt w trakcie realizacji
Projekt Przygotujmy się razem - współfinansowany ze środków Fundacji IM. Stefana
Batorego.
Wartość przyznanej dotacji
Wydatki 2014
Wydatki 2015
Do zwrotu

299 997,00
72 192,37
207 952,80
19 851,83

Projekt zakończony i rozliczony
Projekt NASZA PRZESTRZEŃ - współfinansowany ze środków Fundacji IM. Stefana Batorego.
Otrzymana dotacja w 2015
232 729,00
Wydatki 2014
11 516,62
Wydatki 2015
118 765,15
Pozostało do rozliczenia
102 447,23
Program w trakcie realizacji
Fundusz wspólny - Program pożyczkowy PWP
Stan funduszu na 01.01.2015
przychody funduszu 2015
wydatki funduszu w 2015 roku
stan funduszu na 31.12.2015 r.

11 068 776,59
370 341,92
514 639,19
10 924 479,32

Projekt w trakcie realizacji
Fundusz wspólny - Program pożyczkowy PWP II
stan funduszu na 01.01.2015 r.
przychody funduszu 2015
wydatki funduszu w 2015 roku
stan funduszu na 31.12.2015 r.

10 797 097,58
269 468,89
379 273,41
10 687 293,06

Projekt w trakcie realizacji

Rozliczenie środków PL-480 za 2015 r.

Wpływy
% a vista
% od lokat terminowych
% od papierów wartościowych
% ustawowe otrzymane
różnice kursowe
otrzymane dywidendy
spisane drobne salda
spłaty należności zasądzonych i spornych
zwrot przez dłużników kosztów sądowych i komorniczych.
spłaty mikropożyczek
Razem przychody
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301,43
100 388,48
607 343,70
36 892,34
221 989,24
58 564,00
54,80
46 137,76
20 978,24
504 434,03
1 597084,02

Wydatki
koszty realizacji celów statutowych
koszty ogólno administracyjne
spłata raty pożyczki PL-480
spłata raty % od pożyczki PL-480
inne koszty finansowe
opłaty sądowe i komornicze
wypłaty mikropożyczek
Razem wydatki

111 232,25
41 711,98
2 369 326,42
619 305,38
1 528,71
2 229,67
288 000,00
3 433 334,41

Aktywa na dzień 31.12.2015 r.

21 454 950,06

z tego:
środki trwałe
udziały w spółce z o.o.
obligacje skarbowe
lokaty terminowe
środki pieniężne w kasie
środki pieniężne na rachunku
należności z tyt. udzielonych mikropożyczek
pozostałe należności

2 789,60
172 000,00
11 058 800,00
9 379 166,97
33,39
5 572,32
330 194,38
681 011,06

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r.

15 593 948,30

z tego:
z tyt. pożyczki PL-480 /4 728 924,74 USD wg kursu śred. NBP/
z tyt. dostaw
pozostałe zobowiązania
rezerwy na różnice kursowe z tyt. pożyczki PL-480
z tyt. odsetek od pożyczki PL-480 /756 627,96 USD wg kursu śred. NBP/

13 177 148,77
457,89
90,78
834 992,99
1 581 257,87

12. Wykaz programów i projektów zleconych (realizowanych ze środków
publicznych) realizowanych w 2015 roku
1. Program „Edukacja Finansowa” – współfinansowany przez Narodowy Bank
Polski.
2. Projekty ”Przygotujmy się razem” i „Nasza przestrzeń nasza sprawa” –
współfinansowane przez Fundację im. Stefana Batorego w ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego .
3. Programy „Pożyczki dla Polski Wschodniej 1 i 2 – współfinansowane ze środków
Banku Gospodarstwa Krajowego
4. Projekt „Edukacja twórców ludowych” finansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5. Programy „Pożyczki dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego 1 i 2”
Współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego,
realizowanego przez Podkarpacki Samorząd Wojewódzki.
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13. Informacja o kontrolach w 2015 roku
W 2015 roku Urząd Marszałkowski i Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadziły
kontrole programów mikropożyczkowych. W wyniku kontroli przedstawiono szereg
zaleceń, które konsekwentnie są wprowadzane przez Fundację.
Warszawa, 5 grudnia 2016 roku.
Zarząd Fundacji Wspomagania Wsi.
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