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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

FUNDACJI DOBRA SIEĆ 

ZA OKRES OD 01.01.2014 r. DO 31.12.2014 r. 
 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego 

zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001r. Nr 50 poz. 529 oraz Dz.U. z 2011r. Nr 517 poz. 

1291) sporządzono sprawozdanie zawierające w szczególności: 

 

1) nazwę Fundacji, jej siedzibę i adres, aktualny adres do korespondencji, adres poczty 

elektronicznej (jeżeli taki posiada), datę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u 

wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące 

członków zarządu fundacji (imię i nazwisko i pełniona funkcja) oraz określenie celów 

statutowych Fundacji. 

 

a) Fundacja DOBRA SIEĆ 

b, c, d) siedziba fundacji, adres fundacji, aktualny adres do korespondencji: 

ul. Marszałkowska 6 lok. 17 

00-590 Warszawa, 

e) adres poczty elektronicznej  

biuro@e-wolontariat.pl 

f, g) Data i miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 19.05.2009 r., pod numerem 0000329778. 

h) statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON 141865771 

i) dane członków zarządu fundacji (imię i nazwisko, pełniona funkcja) 

  Członkowie Zarządu:  

 Dorota Brewczyńska – Członkini Zarządu 

 Marzena Kacprowicz – Członkini Zarządu 

 Paweł Łukasiak – Członek Zarządu 

  j) określenie celów statutowych fundacji; 

  Cele statutowe fundacji: 

 Celami Fundacji są: 

a. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

b. Promocja i organizacja wolontariatu; 

c. Wspieranie działalności charytatywnej; 

mailto:biuro@e-wolontariat.pl
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d. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 

e. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

f. Ochrona i promocja zdrowia; 

g. Pomoc osobom niepełnosprawnym; 

h. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy; 

i. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości; 

j. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 

k. Propagowanie wypoczynku dzieci i młodzieży; 

l. Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

m. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 

n. Promocja ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

o. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań 

wspomagających rozwój demokracji; 

p. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;  

q. Promocja integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.  

   

2) zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych.  

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez: 

a. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność zbieżną z celami 

Fundacji; 

b. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorcami i ośrodkami akademicko-badawczymi w Polsce i na świecie w zakresie 

wymienionym w celach działania Fundacji; 

c. Prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym prowadzenie portali 

internetowych; 

d. Fundowanie stypendiów, w szczególności dla uzdolnionej młodzieży; oraz 

e. Wspieranie finansowe i rzeczowe działalności innych osób prawnych, prowadzących 

działalność zbieżną z celami Fundacji. 

 

3) opis głównych zdarzeń prawnych w  działalności fundacji o skutkach finansowych. 
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POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA WOLNOŚCI 

1. MOJE STYPENDIUM 

25 listopada 2014 r. Fundacja zorganizowała piątą z cyklu konferencję stypendialną p.t.”Stypendia: 

rynek, kariera, nowe technologie”. Konferencja stypendialna została podzielona na części: 

warsztatową i oficjalną.  

Część warsztatowa została poświęcona wykorzystaniu nowych technologii w realizacji programów 

stypendialnych. W czasie godzinnych warsztatów w formule WORLD CAFE uczestnicy mogli zapoznać 

się z każdym z tematów: 

 Transparentność programów stypendialnych; 

 Budowanie społeczności wokół programu stypendialnego; 

 Współpraca z byłymi stypendystami; 

 Bezpieczne przyznawanie stypendiów. 

W drugiej części konferencji goście mogli wysłuchać debaty „Spójrzmy w przyszłość, czyli jak mogą 

wyglądać konkursy stypendialne za 10 lat?”. Panelistami byli: Anna Wicha (Adecco, Polskie Forum 

HR), Marek Jurkiewicz (InfoPraca), Piotr Mroziński (LinkedIn), Emilia Gromadowska (Fundacja ORLEN 

- DAR SERCA) oraz Rafał Kramza (Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego). 

Zorganizowano 5. edycję ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze programy stypendialne „Dobre 

Stypendia 2014”, promującego najbardziej efektywne i oparte o powszechnie uznawane standardy 

programy stypendialne organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni wyższych i firm. W 2014 r., 

Organizatorzy programów stypendialnych z całej Polski nadesłali 27 zgłoszeń. Kapituła nagrodziła 10 

organizatorów. Wręczenie nagród nastąpiło podczas konferencji „Stypendia: rynek, kariera, nowe 

technologie”. W ramach pięciu edycji Konkursu zgłoszono 248 programów stypendialnych, 

nagrodzono zaś 46. 

25 czerwca 2014 r. w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyło się spotkanie 

stypendialnego zespołu doradczego w nowej formule. Fundacja Dobra Sieć zdecydowała otworzyć 

wewnętrzne spotkania zespołu na szersze grono odbiorców. W seminarium Dobre Stypendia – 

współpraca z alumnami i nowe technologie wzięło udział 30 przedstawicieli środowiska ngo i 

samorządów. 

Zespół Programu Moje Stypendium rozwijał bazy stypendiów i konkursów naukowych portalu 

www.mojestypendium.pl publikując na portalu informacje na temat wszelkich form wspierania 

edukacji młodzieży (obecnie prawie 6500  informacji). Zrealizowano również ogólnopolską Kampanię 

informacyjną o stypendiach i serwisie mojestypendium.pl, której jednym z elementów było 

rozesłanie 2500 plakatów i 8000 ulotek. W ramach działania Akcja-Stypendia w marcu promowano 

na stronie portalu oferty wybranych programów stypendialnych.  

2. E-WOLONTARIAT 

W 2014 r. działalność w ramach Programu E-wolontariat finansowana ze środków Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności skupiona była wokół czterech podstawowych zadań: realizacji VI 

edycji konkursu grantowego „Odkryj e-wolontariat”, promującego i nagradzającego najciekawsze 
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pomysły na inicjatywy społeczne angażujące wolontariuszy za pośrednictwem Internetu, przebudowy 

i rozwijania zasobów portalu www.e-wolontariat.pl,  promowania idei e-wolontariatu oraz 

rozbudowy sieci współpracy.  

 

2.1. VI edycja konkursu grantowego „Odkryj e-wolontariat” 

W okresie kwiecień 2014 r. – luty 2015 r. przeprowadzona została VI edycja konkursu „Odkryj e-

wolontariat”. Zyskała ona nową formułę – konkursu grantowego. Celem konkursu było: 

a. wspieranie najciekawszych pomysłów na projekty społeczne oparte na pracy  

e-wolontariuszy, stanowiących nowatorskie rozwiązania problemów społecznych  

i angażujących e-wolontariuszy w zróżnicowane działania. 

b. rozpowszechnienie aktywności społecznej w Internecie poprzez promocję  

e-wolontariatu (wolontariatu online), rozumianego jako dobrowolna, bezpłatna praca na 

rzecz innych (grup społecznych, całego społeczeństwa, etc.), wykonywana za 

pośrednictwem Internetu, której celem jest rozwiązywanie problemów społecznych. 

c. dbanie o jakość projektów e-wolontariackich w Polsce. 

d. stworzenie bazy i wymiana dobrych praktyk e-wolontariatu. 

e. badanie zjawiska e-wolontariatu w Polsce, mające na celu współpracę nad określeniem 

zasad i standardów e-wolontariatu. 

Konkurs składał się z dwóch etapów. W okresie od 1 do 30 kwietnia organizacje pozarządowe, 

instytucje i grupy nieformalne mogły zgłosić do konkursu „wnioski wstępne”, opisujące w skrócie ich 

pomysły na projekty e-wolontariackie. Wpłynęły 52 wnioski, najwięcej w kategoriach: gromadzenie 

wiedzy, pomoc i samopomoc oraz dziennikarstwo obywatelskie. Spośród nich Kapituła Konkursu w 

składzie Justyna Dżbik, Michał Mach, Michał Woźniak, Lucyna Kicińska, Magdalena Biernat, Radosław 

Jasiński wybrała 12 finalistów, w oparciu o następujące kryteria: 

 Innowacyjny charakter działań. 

 Sposób i zakres wykorzystania Internetu.  

 Zadania e-wolontariuszy. 

 Szanse na realizacje projektu. 

 

Finaliści konkursu: 

 Fundacja Mniej Więcej, MurALL 

 Stowarzyszenie Projekt: Polska, HejtStop w twoim mieście 

 Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Internet bez nienawiści 

 Fundacja Centrum Edukacji Mobilnej, Włącz myślenie, wyłącz płacenie 

 Stowarzyszenie Profilaktyki i Wsparcia w zakresie HIV/AIDS "Jeden Świat", Pozytywne media 

 Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia, Oszacuj swoje szanse 

w procedurze In Vitro - innowacyjne narzędzie na portalu Staraniowy.pl 

 Towarzystwo Rozwoju Rodziny oddział Warszawa, Poradnia internetowa dla młodych ofiar 

przemocy seksualnej 

 Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży oddział Rumia, TiViORA 

http://www.e-wolontariat.pl/
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 Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 

"POMOST", NIE JESTEŚ SAM – portal dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego 

 Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ, CROWDSMILING 

 Fundacja "Da Się", Przewodnik Nowotarski 

 GuideSign, Deafpedia 

 

W dn. 5-6 lipca 2014 r. w siedzibie PAFW odbyły się warsztaty dla finalistów konkursu. Udział wzięły 

w nich 24 osoby reprezentujące ogólnopolskie i lokalne organizacje pozarządowe  

i grupy nieformalne. Celem warsztatów było przygotowanie finalistów do udziału w drugim etapie 

konkursu – naborze wniosków pełnych. Finaliści dowiedzieli się m.in. jak wygląda cykl współpracy z e-

wolontariuszami, jakie narzędzia internetowe mogą okazać się pomocne przy wdrażaniu projektu, jak 

zachować należyte standardy bezpieczeństwa, a także jak słowem  

i obrazem w interesujący sposób opowiadać o swoich działaniach. 

 

Lista warsztatów i prowadzących: 

 Wstęp o e-wolontariacie (m.in. co jest, a co nie jest e-wolontariatem, zagadnienia prawne) – 

Fundacja Dobra Sieć. 

 Zarządzanie projektem i zespołem e-wolontariuszy (m.in. zarządzanie projektem: 

komunikacja z zespołem, rozdzielanie zadań, monitorowanie wykonania zadań, narzędzia) – 

Robert Majer. 

 Licencje Creative Commons – Kamil Śliwowski, Fundacja Panoptykon. 

 Dziennikarstwo - Zuzanna Piechowicz, Stowarzyszenie Polis, Radio TOK FM. 

 Video w Internecie – Tomasz Soliński, Weź to Nakręć! 

 Promocja i komunikacja w Internecie – Anna Orzech, Karolina Rojek, Now Go Online, 

Fundacja WOŚP. 

 

Po warsztatach uczestnicy kontaktowali się ze sobą i wymieniali materiałami w zamkniętej grupie na 

portalu Facebook. 

 

Następnie, finaliści do 5 sierpnia 2014 r. złożyli „wnioski pełne”, spośród których Kapituła Konkursu w 

składzie: Magdalena Biernat, Lucyna Kicińska, Michał Mach, Michał Woźniak, Justyna Dżbik, 

Radosław Jasiński wyłoniła laureatów, którzy otrzymali granty w wysokości 5000 zł na wdrożenie 

projektów e-wolontariackich.  

 

Laureaci konkursu: 

• GuideSign, projekt Deafpedia. 

• Fundacja „Da Się”, projekt Przewodnik Nowotarski. 

• Centrum Edukacji Mobilnej, projekt Włącz myślenie, wyłącz płacenie. 

• Towarzystwo Rozwoju Rodziny, projekt Poradnia internetowa dla młodych ofiar przemocy 

seksualnej. 

 

Podsumowanie konkursu odbyło się w lutym 2015 r. siedzibie PAFW w Warszawie. Podczas spotkania 

laureaci przedstawili prezentacje, obrazujące w jakim stopniu udało im się osiągnąć zamierzone cele.  
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2.2. Rozwijanie zasobów portalu E-wolontariat.pl 

W 2014 r., w związku z wydaniem „Podręcznika e-wolontariatu”, przebudowany został serwis 

www.e-wolontariat.pl oraz jego anglojęzyczna wersja: www.e-volunteering.eu. Celem przebudowy 

była lepsza ekspozycja treści edukacyjnych. Na stronie głównej znalazły się informacje takie jak:  

definicja e-wolontariatu, link do Podręcznika, dobre praktyki, a także logotypy organizacji 

europejskich wspierających Program e-wolontariatu. Ponadto specjalistyczne artykuły dotyczące e-

wolontariatu zgrupowane zostały w dziale „Baza wiedzy” i podzielone na kategorie: wolontariat, e-

wolontariat, wolontariat pracowniczy, publikacje i badania, baza projektów. Strona główna została 

również przetłumaczona na język ukraiński: http://e-volunteering.eu/uk.  

Powstał Blog E-wolontariatu (http://blog.e-wolontariat.pl/) – portal informacyjny, który od 2015 r. 

prowadzony będzie przez redakcję złożoną z e-wolontariuszy. Na portalu gromadzone są informacje o 

projektach e-wolontariackich z Polski i ze świata, ciekawostki  

z zakresu wykorzystania nowych technologii w projektach społecznych, praktyczne porady, dotyczące 

współpracy z internetowymi społecznościami, a także kalendarz ciekawych wydarzeń i giełda 

ogłoszeń e-wolontariackich.  

Ze względów technicznych (awaria systemu) ze strony E-wolontariat.pl usunięta została baza profili e-

wolontariuszy i organizacji, stworzona w 2010 roku. Luka ta zostanie wypełniona  

w maju 2015 r., kiedy uruchomiona zostanie aplikacja Tudu.org.pl – pierwsza w Polsce aplikacja 

przeglądarkowa wspierająca e-wolontariat, oparta na crowdsourcingu  

i wolontariacie kompetencji. Aplikacja będzie dedykowana organizacjom pozarządowym  

i wolontariuszom. Organizacje będą mogły zamieszczać w bazie Mikrozadania do wykonania, a e-

wolontariusze wspólnie je wykonywać. Aplikacja w znaczący sposób wesprze działania prowadzone w 

ramach Programu E-wolontariatu. Dzięki niej Zespół Programu będzie mógł wesprzeć polskie 

organizacje pozarządowe nie tylko poprzez dostarczenie wiedzy z zakresu organizowania e-

wolontariatu, ale także poprzez: 

 narzędzie ułatwiające im organizowanie współpracy z wolontariuszami. 

 społeczność osób gotowych do współpracy, posiadających różnorodną wiedzę  

i doświadczenie. 

Aplikacja tworzona jest w ramach projektu „Burze mózgów 2.0 – crowdsourcing dla trzeciego 

sektora”, współfinansowanego ze środków programu Nowe Technologie Lokalnie - Fundusz 

Innowacji. 

 

2.3. Promowanie idei e-wolontariatu. 

W okresie objętym niniejszym Raportem członkowie zespołu Programu E-wolontariat promowali ideę 

e-wolontariatu poprzez udział w projektach międzynarodowych:  

 Projekt „Alternative fundraising techniques”, organizowany przez Civil Network of Veszprém 

County Public Benefit Association z Węgier (FDS jest partnerem projektu), w ramach którego 

wydana została publikacja zawierająca dobre praktyki fundraisingowe z krajów grupy V4. 

http://www.e-wolontariat.pl/
http://www.e-volunteering.eu/
http://e-volunteering.eu/uk
http://blog.e-wolontariat.pl/
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 Projekt „To encourage volunteering among V4 countries”, organizowany przez Publicity and 

Civil Society Foundation NYICITA z Węgier (FDS jest partnerem projektu), w ramach którego 

powstanie publikacja zawierająca praktyczne informacje dla osób chcących rozpocząć 

wolontariat za granicą, w jednym z krajów grupy V4. 

 Udział w badaniu EU Aid Volunteers & Employee Volunteering, organizowanym przez 

European Volunteer Centre CEV oraz European Commission (DG ECHO) CODESPA – FDS 

opracowała przykłady wykorzystania e-wolontariatu w projektach humanitarnych. 

 Udział w projekcie „Making Thing More EVEN in Europe” – Zespół Programu E-wolontariat 

razem z innymi organizacjami zrzeszonymi w CEV – Europejskim Centrum Wolontariatu 

opracował Employee Volunteering Workbook, czyli podręcznik do (e-)wolontariatu 

pracowniczego, dedykowany małym organizacjom pozarządowym, które chciałyby rozpocząć 

współpracę z pracownikami firm. Premiera podręcznika miała miejsce 13 marca 2015 r. w 

Madrycie, podczas konferencji Employee Volunteering European Network (EVEN). 

 24 lutego 2015 r. w Brukseli odbyła się premiera (z udziałem kilku europosłów) raportu 

Volunteering in European Welfare and Social Services. Z inicjatywy Zespołu E-wolontariatu w 

raporcie pojawia się rekomendacja: "More e-volunteering tools and opportunities should be 

developed to give access to volunteering for an increased number of people".  

 

Idea e-wolontariatu promowana była również poprzez media, uczestnictwo w ogólnopolskich 

wydarzeniach i prowadzenie lokalnych szkoleń dot. e-wolontariatu: 

 Audycje radiowe: 1.02.1014 r. (Program czwarty Polskiego Radia), 10.02.2014 r. (Program 

Trzeci Polskiego Radia), 8.04.2014 r., 4.07.2014 r. (Radio Kampus) 

 Prezentacja podczas konferencji „Wolontariat instrumentem wsparcia rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego” (Płock, 28.04.2014r.). 

 Prezentacja podczas Ogólnopolskiego Spotkania Organizacji Działających na Obszarach 

Wiejskich – MARÓZ 2014 (Maróz, 22.05.2014 r.). 

 Spotkanie z gimnazjalistami w siedzibie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – promocja 

rozwoju osobistego poprzez e-wolontariat - 19.09.2014 r. 

 Udział w panelu dyskusyjnym podczas konferencji „Dzień Wolontariatu” (Lublin, 24.09.2014 

r.), organizowanej przez stowarzyszenie AGAPE. 

 Prezentacja „(E-)wolontariusze (jak ich szukać, motywować i jak motywować pracowników 

do współpracy z wolontariuszami)” podczas spotkania TechKlub Wrocław (5.11.2014 r.). 

 Organizacja warsztatu „Jak angażować społeczności internetowe do działań wolontariackich. 

E-wolontariat” w ramach konferencji „#przywództwo #wolontariat #nowetechnologie” 

(3.12.2014r.). 

 

Przygotowana została również interaktywna infografika podsumowująca działania przeprowadzone w 

ramach Programu E-wolontariat w 2014 r.: http://e-wolontariat.pl/podsumowanie2014/  

2.4. Rozbudowa sieci współpracy. 

Fundacja Dobra Sieć posiada pozycję eksperta ds. e-wolontariatu w European Volunteer Centre – 

CEV, zrzeszającym organizacje pozarządowe z całej Europy – zabiera głos  

w dyskusjach nt. stanu i rozwoju wolontariatu, prowadzi ekspertyzy na poziomie krajowym, udziela 

http://e-wolontariat.pl/podsumowanie2014/
http://cev.be/
http://cev.be/
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się w organizowanych przez CEV badaniach, aktywnie angażuje się w projekty (np. Making Things 

More EVEN in Europe), prowadzi sesje warsztatowe podczas międzynarodowych konferencji (m.in. 

podczas konferencji “Pick and Mix - A Multi-Perspective Approach to Volunteer Centres in Europe. 

Spring 2015 CEV Capacity Building Conference”, Zadar, Chowacja, 23-24 kwietnia 2015 r.). 

Dzięki organizacji europejskiego konkursu grantowego ‘Discover e-volunteering’, Fundacja Dobra Sieć 

nawiązała partnerstwo z 17 europejskimi organizacjami pozarządowymi, m.in. z Belgii, Chorwacji, 

Czech,  Mołdawii, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Włoch. 

Ponadto, Fundacja Dobra Sieć aktywnie działa w sieciach: 

 Koalicja Dojrzałość w Sieci. 

 Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych. 

 Employee Volunteering European Network. 

 

  

http://www.cev.be/even/
http://www.cev.be/even/
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FUNDACJA MBANKU 

MPOTĘGA 

W 2014 r. we współpracy z Fundacją mBanku zrealizowano I edycję programu grantowego 

„mPotęga” na realizację projektów edukacyjnych związanych z matematyką. Program skierowany był 

do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizacji pozarządowych i grup 

nieformalnych z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego. 

Cele programu „Potęga”: 

 wypracowanie ciekawych, innowacyjnych, interaktywnych metod i narzędzi uczenia 

matematyki;  

 „odczarowanie” matematyki, zdjęcie piętna nudnego i trudnego przedmiotu; 

 zachęcenie nauczycieli i osoby pracujące z młodzieżą do sięgnięcia po nowe metody 

przekazywania wiedzy matematycznej – wzmocnienie kompetencji matematycznych; 

 zainteresowanie młodzieży różnymi dziedzinami matematyki i wciągnięcie jej w aktywny 

proces wykorzystywania wiedzy matematycznej, poprzez pokazanie różnorodnych 

praktycznych zastosowań matematyki; 

 zachęcenie szkół, organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń oraz grup 

nieformalnych do wzięcia udziału w konkursie. 

Wiosną 2014 r. ogłoszono konkurs grantowy w dwóch kategoriach: 

 konkurs na projekty skierowane do uczniów klas 4-6 szkoły podstawowe,  

 konkurs na projektu skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

W I edycji złożono przy pomocy formularza online na stronie programu www.mpotega.pl 96 

wniosków o dofinansowanie. W dniach 30 czerwca – 13 lipca 2014 r. na stronie internetowej 

programu odbyło się głosowanie internetowe na najlepsze projekty, w którym oddano ponad 150 tys. 

głosów. 

W efekcie wybrano 33 projekty, które uzyskały dofinansowanie Fundacji mBanku na łączną kwotę 

192 958,61 zł. Dodatkowo przyznano również 2 granty specjalne. Projekty były realizowane od 1 

września do 31 grudnia 2014 r. i wzięło w nich udział 5372 osoby. W projektach skierowanych do 

uczniów klas 4-6 szkół podstawowych wzięło udział 1456 osób, zaś w projektach skierowanych do 

uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięło udział 3204 uczniów. 

W 2015 r. planowana była w ramach finału Programu organizacja Pikniku Matematycznego dla 

uczestników dofinansowanych projektów w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Dzieci i młodzież 

wzieły udział w pokazach w planetarium oraz zwiedzaniu główną ekspozycję Centrum.  
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LLP VETPRO 

VOLUNTEERING@WORK – FROM THE WORD OF VOLUNTEERING YOUR WAY 

TO A NEW JOB 

Fundacja została partnerem w projekcie p.t. ”Volunteering@work – from the word of volunteering 

your way to a new job” finansowanego w ramach środków unijnych. Liderem projektu była włoska 

organizacja - CSV Marche – Centro Servizi per il Volontariato delle Marche. Celem projektu było 

zwiększenie umiejętności pracowników sektora pozarządowe w planowaniu i wdrażaniu projektów 

społecznych i zbieraniu środków finansowych na realizację projektów. Osoby uczestniczące w 

projekcie odbyły kilka wizyt studyjnych w całej Europie. W ramach projektu mieli również poznać 

doświadczenia polskich organizacji pozarządowych.  

Głównym zadaniem Fundacji było zorganizowanie tygodniowej wizyty studyjnej dla pracowników 

włoskich organizacji pozarządowych. W dniach 7-13 lipca 2014 r. Fundacja zorganizowała pobyt dla 8 

osób. Uczestnicy wizyty spotkali się z przedstawicielami organizacji: Stowarzyszenie Klon/Jawor, 

Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Dzięki spotkaniom z różnymi typami organizacji uczestnicy wizyty m.in. zyskali wiedzę o nietypowych 

rozwiązaniach związanych z funkcjonowanie wolontariatu w publicznych instytucjach, nawiązali 

kontakt z polskimi organizacjami. 
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FUNDACJA ORANGE 

1. E-WOLONTARIAT 

1.1. Przeprowadzenie III europejskiej edycji konkursu ‘Discover e-volunteering’. 

W 2014 r. Fundacja Dobra Sieć, we współpracy z Fundacją Orange z Polski oraz przy wsparciu Orange 

Foundation z Francji zorganizowała III edycję europejskiego konkursu grantowego ‘Discover e-

volunteering’. To jedyny w Europie konkurs, którego celem jest promowanie i nagradzanie 

najciekawszych projektów opierających się na współpracy organizacji pozarządowych z 

wolontariuszami wykonującymi swoją pracę za pośrednictwem Internetu. 

Konkurs miał charakter konkursu grantowego i otwarty był dla organizacji pozarządowych z całej 

Europy, mających pomysły na projekty e-wolontariackie. Dodatkowo, finaliści konkursu, wybrani 

przez Międzynarodową Kapitułę, wzięli udział w programie edukacyjnym, który pozwolił im na 

dopracowanie koncepcji zgłoszonych pomysłów pod okiem ekspertów. 

Strona konkursu: http://discoverevolunteering.eu/ została przygotowana w językach: polskim, 

angielskim, hiszpańskim, francuskim, rosyjskim i ukraińskim, dzięki wsparciu e-wolontariuszy. Na 

stronie Konkursu prowadzona była kampania edukacyjna, w ramach której publikowane były artykuły 

w następujących kategoriach: 

• Good Network Monday  

• E-volunteering Tuesday  

• Tips & tricks Wednesday 

• Case Study Thursday 

• Corporate e-volunteering Friday 

• Virtual Activity Weekend 

W realizację konkursu zaangażowanych było 17 Partnerów Europejskich, m.in. z Belgii, Chorwacji, 

Czech, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Włoch, którzy dystrybuowali  

w swoich państwach materiały edukacyjne o e-wolontariacie: broszurę, quiz pozwalający sprawdzić, 

czy dany projekt jest e-wolontariatem, ulotki opisujące różne typy e-wolontariatu, interaktywną 

infografikę, informacje prasowe i inne.  

Członkowie Międzynarodowej Kapituły Konkursu zostali nominowani przez Organizatorów  

i Partnerów Europejskich Konkursu: 

 Mary Lisa Durban - Orange Foundation from France 

 Mike Bright - Help from Home (Wielka Brytania) 

 Eva Hambach - European Volunteer Centre (Belgia) 

 Michał Mach - CiviCRM, Stowarzyszenie 61, Hackerspace Warszawski, rada Fundacji 

ePaństwo  

 Christian Curmi - Youth Stop (Malta) 

Prace Międzynarodowej Kapituły Konkursu prowadzone były w języku angielskim.  

 

http://discoverevolunteering.eu/


14 
 

Nabór zgłoszeń do konkursu trwał do 15 lipca. Do konkursu wpłynęło 110 wniosków z 26 państw. 

Wszystkie wnioski, które pozytywnie przeszły etap oceny formalnej, zostały ocenione przez członków 

Międzynarodowej Kapituły Konkursu (wrzesień 2014). 10 najwyżej ocenionych zakwalifikowało się do 

finału konkursu. W gronie finalistów znaleźli się: 

1. CityBugs (Armenia) 

2. Fundación Hazloposible (Hiszpania) 

3. "Istraži Me"- Psihološka udruga za istraživanje educiranje i savjetovanje (translated: 

"Research Me" - Psychological association for research, education and counseling) 

(Chorwacja) 

4. Fundacja Kuźnia Inspiracji (Polska) 

5. Fundacja Wchodzę w To (Polska) 

6. The Association for the Promotion of  Quality Education for Youth with Disability  «IMAGINE» 

(Chorwacja) 

7. Prison Fellowship Bulgaria (Bułgaria) 

8. International Young Naturefriends (Czechy) 

9. MTÜ Lahendus.net (NGO Solution.net) (Estonia) 

10. Ratiu Center for Democracy (Rumunia) 

W listopadzie 2014 r. finaliści konkursu spotkali się w Warszawie na warsztatach o nazwie E-

volunteering LAB. Oprócz przedstawicieli reprezentantów finalistów konkursu (15 osób), w 

warsztatach udział wzięło również 5 osób reprezentujących partnerów projektu „Handbook on e-

volunteering”, realizowanego przez FDS: GURT Resource Centre, "Dobra Volya" Volunteering Сenter, 

Ukraine Social Community i Kherson Regional Charitable Foundation Union, a także Jayne Cravens, 

światowej sławy ekspertka ds. wirtualnego wolontariatu. 

Agenda warsztatów obejmowała m.in. następujące sesje: 

 E-wolontariat krok po kroku (prowadząca: Jayne Cravens) 

 Bezpieczna współpraca on-line (Kamil Śliwowski, Fundacja Panoptykon) 

 Creative Commons (Kamil Śliwowski, Filip Rak, Centrum Cyfrowe) 

 Promocja i komunikacja w Internecie (Marzena Kacprowicz, Beata Borowiecka, Fundacja 

Dobra Sieć) 

 Crowdfunding (Aleksandra Roczek, Justyna Cyrulik, Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy)  

Szczególnie cenne dla uczestników warsztatów były dobre praktyki naszych partnerów z Ukrainy  

z zakresu wykorzystywania mediów społecznościowych do komunikacji i promocji działań 

społecznych, a także angażowania społeczności internetowych do realizacji ważnych społecznie 

celów.  

Po warsztatach E-volunteering LAB finaliści zostali poproszeni o udoskonalenie swoich pomysłów i 

złożenie wniosków rozszerzonych. Wnioski te zostały przekazane Międzynarodowej Kapitule 

Konkursu, która wybrała spośród nich 3 laureatów. 

W Międzynarodowy Dzień Wolontariusza na anglojęzycznej stronie programu E-wolontariat: 

https://www.facebook.com/evolunteering rozpoczęło się głosowanie internetowe, w ramach 

którego internauci mogli wyłonić jednego z laureatów Konkursu. Internauci oddawali głos poprzez 

https://www.facebook.com/evolunteering
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kliknięcie w przycisk „Like/ Lubię to”, znajdujący się pod zdjęciem prezentującym danego finalistę. 

Internauci mogli oddać swój głos na jednego lub więcej finalistów. W głosowaniu oddano ponad 7500 

głosów, zasięg postów przekroczył 100 tys. osób, a anglojęzyczny profil E-volunteering zdobył 800 

nowych fanów.   

Laureatami konkursu zostali: 

Grant publiczności:  

CityBugs (Armenia) 

CityBugs to platforma internetowa, której celem jest zbieranie danych nt. ważnych społecznie 

problemów, które wymagają naprawy. Pod hasłem ‘Let’s make our city a better place to live in’ 

każdy obywatel może dodać informację o problemie (np. dziura w drodze, niewywiezione śmieci) 

poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną. Organizatorzy projektu przekażą informacje o 

problemie do władz miasta, dzięki czemu problem ma szansę szybko zostać rozwiązany.  

Granty Międzynarodowej Kapituły Konkursu:  

Fundación Hazloposible (Hiszpania) 

Fundación Hazloposible planuje stworzenie aplikacji, która umożliwi organizacjom społecznym i 

innym działaczom współpracę – np. wspólną pracę nad tworzeniem projektów, wykorzystujących 

nowe technologie. Kod aplikacji będzie otwarty, możliwy do wykorzystania przez każdą 

organizację, która go potrzebuje.  

Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s invaliditetom "ZAMISLI" (Chorwacja) 

Stowarzyszenie IMAGINE grant planuje wykorzystać na kontynuowanie i ulepszenie projektu 

‘Preparation for youth with disability to pass the state graduation exams’ którego pierwsza 

edycja zakończyła się dużym sukcesem. W ramach projektu e-wolontariusze udzielają korepetycji 

dla osób z niepełnosprawnościami, wykorzystując Skype’a oraz e-mail, pomagając im tym samym 

w odpowiednim przygotowaniu się do egzaminów (np. chorwackiego odpowiednika matury).  

Fundacja Wchodzę w To (Polska) 

W ramach projektu „Szlakiem bez barier” powstanie platforma "Mapa Polski z miejscami dla 

turystyki niepełnosprawnych", pokazująca miejsca przyjazne osobom niepełnosprawnym. 

Informacje na platformie będą aktualizowane przez e-wolontariuszy z całej Polski.  

W trzech edycjach konkursu ‘Discover e-volunteering’ dofinansowano łącznie 14 projektów na kwotę 

23 800 euro. 
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1.2. Partnerstwo w programie Pracownie Orange 

W 2013 r. – w pierwszym roku współpracy przy programie Pracowni Orange – Fundacja Dobra Sieć 

wzmacniała kapitał ludzki wokół Pracowni, zachęcając je do współpracy z wolontariuszami i e-

wolontariuszami oraz do korzystania z modelu zintegrowanej animacji społecznej w ich pozyskiwaniu.  

W roku 2014 r. FDS zrealizowała natomiast program, z którego celem było wsparcie Pracowni w 

budowaniu kapitału społecznego - rozszerzaniu ich działalności i wzmacnianiu pozycji w społeczności 

lokalnej poprzez edukację w zakresie tworzenia partnerstw i współpracy z samorządem lokalnym. 

Celem Programu Wzmacniania Pracowni Orange było: 

• Stworzenie strategii budowania partnerstw dla Pracowni Orange, uwzględniającej 

korzystanie z lokalnego kapitału społecznego; 

• Wsparcie w budowaniu wokół Pracowni koalicji partnerów i sojuszników na poziomie 

lokalnym; 

• Uruchomienie programu edukacyjno-doradczego wspierającego implementację strategii. 

17 lutego 2014 r. odbyło się webinarium wprowadzające w Program Wzmacniania, do uczestnictwa 

w którym zaproszeni zostali liderzy wszystkich Pracowni Orange. Spotkanie składało się z dwóch 

części: pierwszej poświęconej omówieniu trzech rodzajów kapitałów wokół organizacji (ludzki, 

społeczny, materialny), drugiej, w której przedstawiony został Program Wzmacniania Pracowni 

Orange na najbliższy rok.  

Zespół FDS opracował formularz „Pracownie Orange a środowisko lokalne”, będący zachętą do 

przygotowania diagnozy aktualnej sytuacji Pracowni (w odniesieniu do trzech najważniejszych 

kapitałów: ludzkiego, społecznego i materialnego) oraz zaplanowania rozwoju kapitału społecznego 

(organizacje, instytucje, firmy, osoby prywatne, z którymi Pracownia chciałaby nawiązać współpracę 

w określonych obszarach). 

Pracownie wypełniały formularze, odsyłając je następnie do zespołu FDS, który na ich podstawie 

opracowywał program szkoleniowy. Informacje zawarte w wypełnionych formularzach posłużyły 

również pozostałym partnerom programu.  

W ramach programu szkoleniowego odbyły się dwa spotkania stacjonarne, podczas których 

przedstawiciele Pracowni mieli okazję spotkać się z ekspertami. 

13 maja 2014 r. – Czerniejów, Pracownia Orange: 

1. Warsztat dot. budowania partnerstw lokalnych, poprowadzony przez Pawła Łukasiaka 

(prezesa Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce); 

2. Warsztat dot. współpracy z samorządem lokalnym, poprowadzony przez Andrzeja Rybusa-

Tołłoczko (Doradca Wojewody Mazowieckiego, były Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi). 

18 lipca 2014 r. – Warszawa: 

1. Warsztat dot. budowania partnerstw lokalnych, poprowadzony przez Tomasza Schimanka. 

2. Warsztat dot. współpracy z samorządem, poprowadzony przez Andrzeja Rybusa-Tołłoczko. 
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Po części szkoleniowej przedstawiciele Pracowni zostali zaproszeni do siedziby Akademii Rozwoju 

Filantropii w Polsce, gdzie spotkali się z Dorotą Stronkowską, koordynatorką programu Lokalnych 

Partnerstw Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, która na bazie doświadczeń programu 

przekazywała wiedzę dotyczącą nawiązywania efektywnych i długotrwałych partnerstw w środowisku 

lokalnym.  

Aby umożliwić liderom Pracowni Orange nieobecnym na szkoleniach stacjonarnych spotkanie z 

ekspertami, FDS przy wsparciu Fundacji Orange zorganizowała trzy webinaria eksperckie. 

1. 25 lipca 2014 r. – webinarium z Tomaszem Schimankiem dot. budowania partnerstw 

lokalnych. 

2. 29 lipca 2014 r. – webinarium z Andrzejem Rybusem-Tołłoczko dot. współpracy z 

samorządem. 

3. 7 sierpnia 2014 r. – webinarium z Pawłem Łukasiakiem, prezesem Akademii Rozwoju 

Filantropii w Polsce dot. budowania partnerstw pomiędzy Pracowniami oraz innymi 

lokalnymi ośrodkami w Polsce poprzez sieć e-aktywizacji 

4. 21 sierpnia 2014 r. – webinarium z Piotrem Jaśkiewiczem, Prezesem Fundacji Nauka Dla 

Środowiska z Koszalina.  

W ramach programu Wzmacniania Pracowni Orange zespół Fundacji Dobra Sieć przygotowywał 

artykuły edukacyjne i materiały informacyjne zamieszczane na stronie www.pracownieorgange.pl 

(łącznie 14 materiałów). Materiały te były uzupełnieniem treści przeprowadzonych szkoleń, część z 

nich służyła również pozyskaniu wiedzy wstępnej, pomocnej w przygotowaniu do spotkania. Część ze 

spotkań on-line z ekspertami została również zamieszczona w serwisie YouTube, by umożliwić 

zapoznanie się osobom nieobecnym. 

 

  

http://www.pracownieorgange.pl/
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Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w 

Regionie” – RITA, realizowany przez Fundację Edukacja dla 

Demokracji 

W 2014 r. Zespół Programu E-wolontariatu, wraz z partnerami: GURT Resource Centre, The NGO 

Institute of Creative Technologies and Mass Media oraz "Dobra Volya" Volunteering Сenter i Ukraine 

Social Community opracował i opublikował “Podręcznik e-wolontariatu” –przewodnik dla osób, 

instytucji i organizacji, zawierający porady dotyczące współpracy  

z e-wolontariuszami, a także praktyczne wskazówki dotyczące organizacji poszczególnych typów 

projektów e-wolontariackich (m.in. e-learning, crowdsourcing, pomoc i samopomoc). Podręcznik 

dostępny jest w wersji polsko-, angielsko- i ukraińskojęzycznej. W pierwszym tygodniu od premiery 

podręcznik pobrano ponad 800 razy. Podręcznik jest bezpłatny, dostępny w formatach: .pdf, EPUB, 

MOBI na stronie www.e-wolontariat.pl i www.e-volunteering.eu. 

Podręcznik powstał w ramach projektu „Handbook on e-volunteering”, realizowanym przez FDS w 

ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie” – RITA, 

realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.  

 

  

http://www.e-wolontariat.pl/
http://www.e-volunteering.eu/
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Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

W 2014 r. Fundacja Dobra Sieć zrealizowała projekt „Engage.intel.com”, finansowany ze środków 

Programu Nowe Technologie Lokalnie, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W ramach 

projektu zostały zrealizowane następujące zadania: 

 sprawdzenie platformy Engage.intel.com pod kątem językowym – wykryte zostały błędy w 

tłumaczeniach i frazy wymagające przetłumaczenia, które następnie za pośrednictwem 

Theresy Maves przekazane zostały zespołowi tłumaczy współpracujących z firmą Intel. 

 opracowanie samouczka korzystania z platformy. 

 opracowanie scenariusza webinarium edukacyjnego.  

 opracowanie 5 artykułów edukacyjno-promocyjnych. 

Wszystkie materiały powstałe w ramach realizacji projektu udostępniane są na licencji Creative 

Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. 
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NUTRICIA 

W roku 2014 Fundacja Dobra Sieć koordynowała V edycję programu wolontariatu pracowniczego 

„Wolontariusze HOPE” firmy NUTRICIA Polska. W piątej, jubileuszowej edycji podsumowane zostały 

działania wolontariuszy od początku trwania programu (2500 działających wolontariuszy, 204 

liderów, 256 zrealizowanych projektów na łączną kwotę ponad 500 tys. zł). Fundacja Dobra Sieć 

opracowała analizę działań oraz materiały graficzne do podsumowania.  

 

W roku 2014 wolontariusze HOPE zrealizowali łącznie 81 projektów społecznych w 41 miastach 

Polski, na które firma NUTRICIA przekazała łącznie 133 tys. zł. Wybrani wolontariusze HOPE, przy 

współpracy z Fundacją Kronenberga przy Citi Handlowy, realizowali projekty w ramach Światowego 

dnia Citi dla Społeczności. Fundacja Kronenberga przekazała 21 tys. zł na wsparcie projektów 

wolontariuszy.   

 

Całość działań wolontariuszy HOPE podsumowana została w raporcie przygotowanym przez zespół 

Fundacji Dobra Sieć. 
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Visegrad Fund – udział w  projektach partnerskich 

 

W 2014 r. Fundacja Dobra Sieć zaangażowała się w charakterze partnera w realizację dwóch 

projektów finansowanych ze środków Funduszu Wyszehradzkiego. 

Projekt „Alternative fundraising techniques”, organizowany przez Civil Network of Veszprém County 

Public Benefit Association z Węgier, w ramach którego wydana została publikacja zawierająca dobre 

praktyki fundraisingowe z krajów grupy V4. 

Projekt „To encourage volunteering among V4 countries”, organizowany przez Publicity and Civil 

Society Foundation NYICITA z Węgier, w ramach którego powstała publikacja zawierająca praktyczne 

informacje dla osób chcących rozpocząć wolontariat za granicą, w jednym z krajów grupy V4. 

 

 

 


