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WPROWADZENIE

Fundacja Liderzy Przemian (FLP) jest organizacją pozarządową
powołaną do życia w lutym 2016 r. przez Polsko-Amerykańską
Fundację Wolności (PAFW).
Głównymi zadaniami Fundacji jest administrowanie wieloletnimi
programami finansowanymi przez PAFW: Programem
Stypendialnym im. Lane’a Kirklanda i Programem Study Tours
to Poland.

www.pafw.pl

Misją Fundacji Liderzy Przemian jest wspieranie elit państw
Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej – ludzi, którzy
wykazują się postawą obywatelską i działają na rzecz rozwoju
w swoich krajach.
Fundacja realizuje swoją misję poprzez:






Dzielenie się doświadczeniami Polski z procesu
transformacji systemowej oraz integracji euroatlantyckiej.
Promowanie wartości demokratycznych, obywatelskich
oraz związanych z gospodarką rynkową.
Promocję Polski jako kraju przyjaznego i zainteresowanego
budowaniem współpracy w regionie. Wspieranie rozwoju
dyplomacji społecznej.
Wspieranie współpracy polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i prywatnych.

Realizując swoje działania Fundacja współpracuje z uczelniami,
instytucjami publicznymi i prywatnymi, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w całej Polsce.
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Organizacja Fundacji
W 2018 r. Fundacja zatrudniała na umowę o pracę 8 osób w wymiarze łącznie 7,6 etatu. Jedna z osób
przebywała do maja na urlopie rodzicielskim. Na jej miejsce zatrudniona była osoba na umowę na
zastępstwo. Ponadto z trzema osobami Fundacja regularnie współpracuje na podstawie innych umów.
Biuro Fundacji znajduje się w Warszawie przy al. Jerozolimskich 133/56 w lokalu o pow. 127 m2.
W 2018 r. Rada Fundacji spotkała się dwukrotnie:


25 czerwca – Rada przyjęła sprawozdanie Zarządu z działalności i sprawozdanie finansowe
oraz udzieliła absolutorium członkom Zarządu. Rada wybrała Członków Zarządu i Prezesa
Zarządu II kadencji. Zarząd został wybrany w dotychczasowym składzie i poszerzony o nowego
Członka – Dyrektora Programu Study Tours to Poland Mirosława Skórkę. Prezesem Zarządu
pozostała Agata Wierzbowska-Miazga. Rada zaakceptowała także przygotowane przez Zarząd
plany wieloletnie działalności i finansowe Fundacji.



17 grudnia – Rada omówiła sprawozdanie i plany Fundacji. Omówiła warunki zatrudnienia
wybranego w czerwcu nowego członka Zarządu i upoważniła Przewodniczącą Rady do
zawarcia z nim umowy o pracę. Rada zaakceptowała zaktualizowany Regulamin Programu
Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, w tym rozszerzenie Programu na dwa nowe kraje –
Uzbekistan i Tadżykistan.

Władze i zespół Fundacji Liderzy Przemian
według stanu na 31 grudnia 2018 r.
Rada Fundacji
Renata Koźlicka-Glińska – Przewodnicząca Rady
Justyna Janiszewska
Andrzej Dakowski
Zarząd Fundacji
Agata Wierzbowska-Miazga – Prezes Zarządu
Urszula Sobiecka – Członek Zarządu
Mirosław Skórka – Członek Zarządu (od czerwca 2018 r.)
Stały zespół Fundacji
Polina Chinimczuk
Anna Jakowska
Lena Prusinowska
Maciej Puławski
Jerzy Rejt
Mirosław Skórka
Joanna Stanisławska
Anna Tobor
Anna Więcek
Wolontariuszka EVS
Iryna Konoplianko

Nasz zespół na www.leadersofchange.pl
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PROGRAM STYPENDIALNY
IM. LANE’A KIRKLANDA
Meritum Projektu
Celem Programu Kirklanda jest dzielenie się doświadczeniami polskiej transformacji ustrojowej z młodymi
specjalistami z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji
Centralnej, by po zakończeniu stypendium podejmowali
działania na rzecz zmian w swoich krajach.
Stypendyści spędzają dwa semestry w jednym z pięciu ośrodków akademickich (Warszawa,
Poznań, Lublin, Kraków, Wrocław), realizując na wybranej uczelni, we współpracy
z opiekunem naukowym, indywidualny program dydaktyczno-naukowy w wybranej przez
siebie tematyce (w ramach dziedzin: ekonomia i zarządzanie, prawo, nauki społeczne
i polityczne, dziennikarstwo, administracja publiczna, stosunki międzynarodowe,
dziennikarstwo, polityka rozwojowa i humanitarna, administracja biznesu oraz zarządzanie:
kulturą, służbą zdrowia, ochroną środowiska i turystyką). Uzupełnieniem programu
akademickiego jest staż praktyczny oraz komponent dotyczący indywidualnego
i społecznego rozwoju stypendystów w postaci oferty szkoleniowej przygotowywanej przez
administratora Programu oraz poprzez dofinansowywanie szkoleń i materiałów naukowych
w ramach przysługującego każdemu stypendyście pakietu dydaktycznego. Podczas pobytu
w Polsce stypendyści uczestniczą także w 3 zjazdach całego rocznika w poszczególnych
miastach afiliacji. Celem zjazdów jest zapoznanie stypendystów z różnymi aspektami życia
politycznego, społecznego i gospodarczego w Polsce. Istotną wartością zjazdów jest także
integracja stypendystów, będąca podstawą późniejszej pracy Fundacji nad tworzeniem
środowiska absolwentów Programu.
Podczas stypendium zwracamy uwagę nie tylko na osiągnięcia naukowe. Staramy się
kształcić osoby zaangażowane i nastawione prospołecznie, działające na rzecz
dobrosąsiedzkich stosunków, opartych na wzajemnej życzliwości. Stypendyści w ramach
oferty programowej mogą wziąć udział w szkoleniu z pisania projektów, a następnie
zrealizować swój mały projekt społeczny, korzystając z mini-grantów Programu Kirklanda lub
współpracując z naszymi partnerami.

PROGRAM KIRKLANDA



EDYCJA 2017/2018:

Termin realizacji: 20.09.2017 r. – 29.06.2018 r.
Kraje pochodzenia stypendystów: Ukraina, Białoruś, Rosja, Gruzja, Armenia, Rosja

Załącznik nr 1 do Sprawozdania z działalności w roku 2018, sporządzonego na dzień 6 czerwca 2019 r.

5|

Partnerzy
Stypendyści edycji 2017/2018 studiowali na 10 uczelniach: Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
w Krakowie.

Wyniki projektu
46 stypendystów edycji 2017/2018 (w tym czworo stypendystów w ramach pilotażowej
ścieżki naukowej Kirkland Research – KRES) realizowało program edukacyjny na 10
uczelniach w 5 miastach, uczestnicząc dodatkowo w:





licznych wydarzeniach i konferencjach m.in.: Welconomy Forum w Toruniu, XI Forum
Europa-Ukraina, Sektor 3.0, Międzynarodowe Targi Odnawialnych Źródeł Energii
ENEX Nowa Energia, czy Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i International
Business Summit "Open eyes economy" w Krakowie,
szkoleniach m.in.: z pisania projektów, przygotowywania artykułów naukowych
i przygotowywania prezentacji,
stażach zawodowych w takich instytucjach jak: Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Trybunał
Konstytucyjny, Urząd miasta Krakowa, Poznański Park Naukowo-Technologiczny,
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Międzynarodowe Centrum Kultury,
Teatr BAJ i in..

Korzystając z dofinansowania w ramach indywidualnych pakietów dydaktycznych 15
stypendystów podjęło dodatkowo studia podyplomowe, m.in.: Dziennikarstwo i Public
Relations, Mediacja, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Studia Podyplomowe Służby
Zagranicznej i Międzynarodowej, Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, Administracja
Publiczna, Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym.

Projekt w liczbach:
Stypendyści Programu Kirklanda oraz Kirkland Research edycji 2017/2018
KRAJ

liczba os

kobiety

mężczyźni

Ukraina

33

19

14

Białoruś

4

3

1

Gruzja

4

0

4

Armenia

2

1

1

Rosja

3

2

1

46

25

21

RAZEM
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Dziedziny studiów Stypendystów Kirklanda edycji 2017/2018

12
9
7
6

1

1

1

2

3

Miasta afiliacji Stypendystów Kirklanda edycji 2017/2018

Miasto afiliacji

Program Kirklanda

Kirkland Research

Warszawa

8

1

Kraków

11

Poznań

8

1

Wrocław

7

1

8
42

1
4

Lublin
Razem

[Udział w Programie Kirklanda we wrześniu 2017 rozpoczęło 43 stypendystów. W kwietniu 2018 jeden ze stypendystów
został relegowany w związku z naruszeniem regulaminu Programu. Podane statystyki uwzględniają tę zmianę]
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Koszt realizacji:
Program Stypendialny im Lane’a Kirklanda jest finansowany ze środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.
Dotacja na realizację całej edycji: 2 837 328 zł, z czego w 2018 r. otrzymano: 1 358 000 zł.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała dofinansowanie w wysokości 72 900
zł w postaci stypendiów dla 6 uczestników edycji 2017/2018 Programu (po 12 150 zł w ciągu
roku) wypłacanych stypendystom bezpośrednio przez uczelnie, w których są afiliowani.

Stypendyści Kirklanda 2017/2018. Fotografia z archiwum Programu.

PROGRAM KIRKLANDA



EDYCJA 2018/2019:

Termin realizacji: 21.09.2018 r. – 27.06.2019 r.
Kraje pochodzenia stypendystów: Ukraina, Białoruś, Rosja, Gruzja, Armenia, Rosja,
Kirgistan, Kazachstan

Partnerzy
Stypendyści edycji 2018/2019 studiują na 13 uczelniach: Uniwersytet Warszawski,
Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Uniwersytet
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Ekonomiczny w Krakowie, Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Wyniki projektu
44 stypendystów edycji 2018/2019 (w tym czworo stypendystów w ramach ścieżki naukowej
Kirkland Research – KRES) realizowało program edukacyjny na 10 uczelniach w 5 miastach,
uczestnicząc dodatkowo w:




ważnych wydarzeniach i konferencjach m.in.: Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej
w Lublinie i „Open Eyes Economy” w Krakowie.
szkoleniach m.in.: z pisania projektów grantowych
stażach zawodowych w takich instytucjach jak: Instytut Teatralny, Teatr Nowy, Teatr
Powszechny, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Urząd Marszałkowski
Województwa Lubelskiego, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Korzystając z dofinansowania w ramach indywidualnych pakietów dydaktycznych 5
stypendystów podjęło dodatkowo studia podyplomowe, m.in.: Menedżer Kultury; Mediacja
(2 osoby); Zarządzanie projektami; Grafika komputerowa; Zarządzanie obiektami kultury
oraz promocja dziedzictwa kulturowego.

Projekt w liczbach
Stypendyści Programu Kirklanda
oraz Kirkland Research edycji 2018/2019

KRAJ

Kobiety

Mężczyźni

Liczba stypendystów

Armenia

1

2

3

Białoruś

3

1

4

Gruzja

2

0

2

Kazachstan

0

1

1

Kirgistan

1

0

1

Rosja

2

1

3

Ukraina

18

12

30

RAZEM

27

17

44

[We wrześniu 2018 r. udział w Programie Kirklanda i KRES rozpoczęło 45 stypendystów, jednak w październiku jedna osoba
była zmuszona zrezygnować z przyczyn zdrowotnych. Wszystkie statystyki uwzględniają stan na 31 grudnia 2018.]
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Dziedziny studiów Stypendystów Kirklanda edycji 2018/2019

12

7

7

5
4
2

2

1

Miasta afiliacji Stypendystów Kirklanda edycji 2018/2019

Miasto afiliacji

Program Kirklanda

Kirkland Research

Warszawa

9

1

Kraków

9

1

Poznań

6

1

Wrocław

8
8
41

1

Lublin
Razem

4
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Koszt realizacji:
Program Stypendialny im Lane’a Kirklanda jest finansowany ze środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.
Dotacja na realizację całej edycji: 2 923 710 zł, z czego w 2018 r. otrzymano: 1 540 000 zł.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA przyznała dofinansowanie w wysokości
96 000 zł w postaci stypendiów dla 6 uczestników edycji 2018/2019 Programu (po 16 000 zł w
ciągu roku akademickiego). Od edycji 2018/2019 środki te są wypłacane stypendystom za
pośrednictwem Fundacji Liderzy Przemian. W 2018 r. otrzymano 38 400 zł.

Stypendyści Kirklanda 2018/2019. Fotografia z archiwum Programu.

BUDOWANIE ŚRODOWISKA ABSOLWENCKIEGO
PROGRAMU KIRKLANDA
Po dziewiętnastu latach funkcjonowania Program Kirklanda może się pochwalić liczbą
prawie 800 absolwentów. W swoich krajach są ministrami, menadżerami wysokiego
szczebla, cenionymi dziennikarzami, ekonomistami, prawnikami i działaczami
samorządowymi i społecznymi, którzy z sukcesami pracują na rzecz regionu i kraju. Wielu z
nich to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach.
Program Kirklanda od początku stara się świadomie budować środowisko absolwenckie.
Z jednej strony działania na rzecz absolwentów mają na celu wspieranie ich dalszego
rozwoju, utrzymywanie ich kontaktów z Polską i Programem oraz podtrzymywanie więzi
między samymi absolwentami, ale co ważne służą także wykorzystaniu ich eksperckiego
potencjału na poziomie międzynarodowym.
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DZIAŁANIA POSSTYPENDIALNE PROGRAMU KIRKLANDA


Moderowana grupa Absolwentów Kirklanda na Facebooku



Biuletyn Kirklanda



Konferencje Absolwentów



Spotkania rocznicowe



Spotkania Trzech pokoleń – czyli „Trojki”



Stowarzyszenia Absolwentów



Baza danych ekspertów – portal LinkedIn



Wizyty studyjne „Kirklandyści u Kirklandystów”



Konkurs „Sukces po Kirklandzie” czyli wizyty Absolwentów na zjazdach stypendystów
bieżącego rocznika



Dofinansowania przyjazdów na konferencje branżowe



Projekty „pomostowe” – dofinansowanie współpracy z polskimi partnerami

Nowości w Programie Kirklanda
W 2018 roku wprowadzony został nowy system identyfikacji
wizualnej Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. W nowym
logotypie znaleźć można zarys otwartej książki, co oddaje edukacyjny
charakter Programu. Ponieważ celem Programu jest przekazywanie
polskich doświadczeń transformacyjnych, logo zawiera również
kontur mapy Polski.
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W 2018 ROKU PROGRAM KIRKLANDA ROZSZERZYŁ SIĘ NA DWA NOWE KRAJE –
UZBEKISTAN I TADŻYKISTAN
Kandydaci z tych krajów zostali
zaproszeni do aplikowania o udział w
edycji 2019/2020 Programu.
W listopadzie 2018 r. Urszula
Sobiecka,
Dyrektor
Programu
Kirklanda oraz Agata WierzbowskaMiazga, Prezes Fundacji Liderzy
Przemian udały się do Uzbekistanu,
by nawiązać współpracę z Uniwersytetami i instytucjami oraz
promować stypendium Kirklanda
wśród potencjalnych kandydatów.
Przedstawicielki Programu odwiedziły Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Agrarny w Taszkiencie, Państwowy
Uniwersytet w Bucharze, Państwowy Uniwersytet w Samarkandzie oraz prywatną szkołę
filmową FOCUS. Na uczelniach spotkały się zarówno z przedstawicielami uniwersytetów
odpowiedzialnymi za kontakty międzynarodowe, jak i doktorantami oraz młodymi
pracownikami naukowymi zainteresowanych ofertą stypendialną Programu Kirklanda.
Wizyta organizacyjnie była wspierana przez Ambasadę RP w Taszkencie.
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STYPENDYŚCI KIRKLANDA DZIELĄ SIĘ KULTURĄ SWOICH KRAJÓW
Stypendyści Programu Kirklanda w połowie pierwszego semestru mogą wziąć udział w
organizowanym specjalnie dla nich dwudniowym szkoleniu z pisania projektów. Co roku
uczestniczy w nim około połowy stypendystów danego rocznika. Szkolenie prowadzi
absolwent Programu Kirklanda, doświadczony trener ukraiński Mychaiło Kashyn.
Uczestniczy uczą się diagnozowania potrzeb, przekuwania swoich pomysłów na myślenie
projektowe, formułowania celów i rezultatów projektu, budżetowania działań.
W drugim semestrze pobytu zachęcamy stypendystów, by podjęli wysiłek przekucia swojej
wiedzy o projektach na praktykę. Kolejne roczniki Kirklandystów angażują się w akcje
społeczne i wydarzenia promujące kulturę ich rodzinnych stron. Mogą korzystać ze wsparcia
w ramach mini-grantów dla stypendystów Programu Kirklanda w wysokości do 1500 zł na
inicjatywę. Zachęcamy ich też, by sięgali do oferty naszych partnerów. W 2018 r. dwóch
Kirklandystów pozyskało środki na realizacje swoich pomysłów z Programu RITA - Przemiany
w Regionie w ramach konkursu Kierunek Wschód. Dzięki współpracy z RITA (program
finansowany przez Polsko-Amerykańską Wolności i administrowany przez Fundację
Edukacja dla Demokracji) Roman Sacharow zaprezentował w Warszawie mini przegląd kina
rosyjskiego. Z kolei Ivane Kopadze zorganizował warsztaty języka gruzińskiego połączone z
degustacją dań gruzińskich w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
Kolejną inicjatywą, zrealizowaną w ramach mini-grantu z Programu Kirklanda przez
stypendystów z Lublina, był mural opowiadający o wielokulturowości miasta, który powstał
w czerwcu 2018 roku. Malunek był efektem współpracy z Fundacją Działań Edukacyjnych
KReAdukacja oraz młodzieżą z Młodzieżowych Rad Dzielnic Lublina – jego stworzenie
poprzedził szereg spotkań i warsztatów, które stały się okazją do lepszego poznania krajów
sąsiedzkich oraz historii wielokulturowego Lublina.

Grupa stypendystów i animatorów z Lublina na tle nowoutworzonego muralu.
Fotografia z archiwum Programu.
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PROGRAM STUDY
TOURS TO POLAND
W ramach Programu Study Tours to Poland
realizowane są dwie ścieżki programowe:
● wizyty studyjne dla studentów
● wizyty studyjne dla profesjonalistów
- w ramach wizyt dla profesjonalistów
organizowane są staże i Warszawska Letnia
Akademia Euroatlantycka WEASA

STUDY TOURS TO POLAND



WIZYTY STUDENTÓW

Kraje i miejsca realizacji
Uczestnicy wizyt pochodzą z Białorusi, Mołdawii, Rosji (z wybranych obwodów:
kaliningradzki, leningradzki i miasto Sankt Petersburg, Moskwa i Woroneż) oraz z Ukrainy.
W Polsce w 2018 r. wizyty realizowane były w: Gdyni, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Nowym Sączu,
Szczecinie, Toruniu i Olsztynie.

Meritum projektu
Wizyty dla studentów realizowane są w miastach, które są centrami akademickimi. Studenci w
grupach mieszanych narodowościowo w trakcie wizyt poznają różne aspekty życia w Polsce – ustrój,
administrację, samorządy, gospodarkę, media, system edukacji, organizacje społeczne.
Celem projektu jest budowanie relacji z rówieśnikami z własnych krajów oraz z Polski, otwieranie na
doświadczenia innych krajów, pokazanie dobrych praktyk zaangażowania społecznego,
funkcjonowania instytucji państwa i społeczeństwa w różnych wymiarach, możliwości i form inicjatyw
lokalnych. Program chce zainspirować uczestników do podjęcia/zwiększenia ich aktywności w ich
środowiskach i działania na rzecz zmian. W 2018 r. wprowadzono pewne modyfikacje w programach
wizyt, zwiększając ilość elementów warsztatowo-kompetencyjnych w programach wizyt.
Uczestnicy wizyt są rekrutowani na zasadzie oceny aplikacji składanych drogą elektroniczną.
Najistotniejszym kryterium doboru uczestników jest ich potencjał społeczny (zaangażowanie w życie
społeczności lokalnych, aktywność obywatelska) oraz intelektualny (wyniki w nauce).
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Termin realizacji
Wizyty studenckie trwają po 11 dni każda. Realizowane są w dwóch turach: wiosennej –
w okresie kwiecień/maj i jesiennej – październik/listopad.

Uczestnicy wizyty studyjnej dla studentów w 2018 r. Fotografia z
archiwum Programu.

Partnerzy
Głównym partnerem projektu jest Fundacja Borussia z Olsztyna, która na podstawie grantu
przekazywanego przez FLP, zajmuje się bieżącą administracją wizyt studenckich.
Ponadto poszczególne wizyty realizowane są przez polskie organizacje pozarządowe wybierane w
konkursie ofert. W roku 2018 w rezultacie zrealizowanych procedur naboru operatorów wizyt granty
na realizację wizyt otrzymało 10 organizacji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fundacja Dobra Wola – 2 wizyty
Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja
Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności – 2 wizyty
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społ. Obywatelskiego FERSO – 2 wizyty
Stowarzyszenie Edukacji Społeczno-Zawodowej "Esprit" – 2 wizyty
Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych "Motyka"
Fundacja "Borussia"
Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii – 2 wizyty
Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej
Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych "Motyka"
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Wyniki projektu
194 studentów z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Rosji wzięło udział w 15 wizytach studyjnych do Polski.
Gospodarzami wizyt były organizacje z 10 miast. Każda wizyta ma odrębny, przygotowany przez
bezpośredniego realizatora program. Podczas wizyt studenci: poznają lokalne środowiska studenckie
i liderów życia publicznego, odwiedzają urzędy i instytucje publiczne, poznają pracę organizacji
pozarządowych, biorą udział w wykładach, warsztatach, seminariach dotyczących doświadczeń
transformacji i budowy społeczeństwa obywatelskiego i form jego aktywności, poznają
funkcjonowanie gospodarki w warunkach wolnego rynku, uczestniczą w imprezach kulturalnych.
Uczestnicy wizyt zdobywają także umiejętności liderskie oraz inne konieczne dla realizacji działań
społecznych i projektowych. Zajęcia mają formę warsztatów i treningów.
W roku 2018 zwróciliśmy uwagą naszym realizatorom na to, aby pokazywać w większym zakresie ich
własne zadania i formy ich realizacji w środowiskach lokalnych oraz małe, lokalne projekty a także
pokazywać w większym stopniu specyfikę regionalną. Wydaje się, że dzięki temu organizacja wizyt
może być atrakcyjniejsza dla samych realizatorów. Jednocześnie uczestnicy mogą inspirować się
konkretnymi pomysłami, które będą mogli realizować w swoich środowiskach.
W roku 2018 zaktywizowane zostały formy promocji w Rosji, co przełożyło się na wzrost liczby
uczestników z tego kraju. Udało się tym samym osiągnąć większy poziom równowagi między
tradycyjnie dominującymi liczbowo uczestnikami z Ukrainy i pozostałych krajów.

Projekt w liczbach
Łącznie w 2018 r. w wizytach dla studentów udział wzięło 194 studentów, w tym 88 z Ukrainy, 39 z
Białorusi, 48 z Rosji, 19 z Mołdawii. W turze wiosennej zrealizowano 8 wizyt w których udział wzięło
104 osoby.

Liczba uczestników z poszczególnych krajów
w turze wiosennej
Rosja; 23

Ukraina; 49

Białoruś; 23

Mołdawia; 12
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W turze jesiennej w 7 wizytach udział wzięło 90 osób; w tym 68 kobiet i 22 mężczyzn.

Liczba uczestników z poszczególnych krajów
w turze jesiennej

Rosja; 25

Ukraina; 39

Mołdawia; 9

Białoruś; 19

Koszt realizacji:
Dotacja przyznana na realizację całego Programu Study Tours to Poland w okresie luty 2017 – luty
2019 r. - 3 340 480 zł (8 lutego 2018 r. podpisano aneks zwiększający kwotę dotacji do 3 399 880 zł.), z
czego w 2017 r. otrzymano 2 584 000 zł. Bezpośrednio na realizację wizyt studenckich w 2018 r.
wydatkowano 532 500 zł.
Dotacja dla Fundacji Borussia na realizację wizyt dla studentów w roku 2018 wyniosła 146 000 zł.
Łącznie na realizację wizyt dla studentów w roku 2018 przekazano sumę 678 500 zł. Średnio koszt
udziału jednego studenta w wizycie studyjnej wynosi 3 497,42 zł.
Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Uczestnicy wizyty
studyjnej dla
studentów 2018 w
Toruniu. Fotografia
z archiwum Programu.
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STUDY TOURS TO POLAND



WIZYTY PROFESJONALISTÓW

Kraje i miejsce realizacji
Oferta jest przeznaczona dla państw Europy
Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji
Centralnej. W 2018 r. uczestnicy pochodzili
przede wszystkim z Ukrainy, a także z Armenii,
Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji
i Uzbekistanu.

Meritum projektu
W ramach ścieżki wizyt studyjnych dla profesjonalistów Programu Study Tours to Poland
organizujemy tygodniowe krótkoterminowe pobyty w Polsce dla grup specjalistów zainteresowanych
poznaniem polskich doświadczeń w konkretnej dziedzinie/instytucji. W wizytach biorą udział eksperci
organizacji pozarządowych, przedstawiciele administracji rządowej, samorządów lokalnych,
instytucji kultury oraz specjaliści różnych grup zawodowych. Każda wizyta ma specyficzny temat i
wynikający z potrzeb i oczekiwań grupy program. Wymiana doświadczeń i zapoznanie się z
rozwiązaniami stosowanymi w Polsce mają duże znaczenie dla krajów objętych Programem. Naszym
zadaniem jest pokazanie polskich doświadczeń oraz stymulowanie procesu wykorzystywania tych
doświadczeń do modernizacji krajów, z których przyjeżdżają uczestnicy wizyt. Wizyty studyjne
profesjonalistów oddziałują na instytucje, w których pracują uczestnicy w różny sposób, od zmian na
poziomie drobnych rozwiązań we wsi po tworzenie aktów prawnych na poziomie państw.

Uczestnicy wizyty studyjnej dla profesjonalistów podczas Baltic Business
Forum w Świnoujściu, 2018 r. Fotografia z archiwum Programu.
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Termin realizacji: Wizyty trwają zazwyczaj 5-7 dni. Realizowane są w trybie ciągłym.
Partnerzy
Wizyty są realizowane poprzez zespół Programu STP bądź organizacje, który realizują je na
podstawie umowy partnerskiej lub umowy grantowej z Fundacją Liderzy Przemian. W 2018 r.
naszymi parterami przy organizacji wizyt dla profesjonalistów byli:
- Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego (Warszawa)
- Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (Warszawa)
- Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego
- Fundacja Borussia z Olsztyna
- Fundacja Inicjatyw Menedżerskich z Lublina
- Fundacja FERSO z Łodzi
- Biuro UNESCO Taszkent - Uzbekistan
- Fundacja Edukacja dla Demokracji z Warszawy
- Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu

W lipcu 2018 r. do Polski przyjechali eksperci zajmujący się
rozwojem kinematografii w Uzbekistanie.
Z inicjatywą organizacji wizyty zwrócił się od nas Instytut Adama Mickiewicza, który
został jej partnerem merytorycznym i organizacyjnym w Polsce. Wizyta została
zrealizowana we współpracy z biurem UNESCO w Taszkencie, w ramach projektu
UNESCO Wzmocnienie branży kulturalnej i kreatywnej w Laosie, Uzbekistanie i
Rwandzie. Partnerem organizacyjnym w Taszkencie była Ambasada RP w
Uzbekistanie.
Do Polski Warszawy przyleciało 7 specjalistów z Narodowej Agencji Uzbekkino, Szkoły
Filmowej Fokus, Studia Filmowego Uzbekfilm i Instytutu Kultury Akademii Nauk
Uzbekistanu. Wizyta została zorganizowana w Warszawie i Łodzi.

Uczestnicy wizyty studyjnej, eksperci zajmujący się rozwojem kinematografii w
Uzbekistanie podczas spotkania w Instytucie Adama Mickiewicza w Warszawie.
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Uczestników wizyty interesowało szerokie spectrum zagadnień związanych z organizacją
produkcji filmowej. Odwiedzili instytucje odpowiadające za rozwój kinematografii w Polsce
- Polski Instytut Kinematografii, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytut
Adama Mickiewicza, Narodowe Archiwum Filmowe. Spotkali się także bezpośrednio z
twórcami i producentami m.in. w Studio Ego FILM, koncentrujące się w produkcji filmów
animowanych dla dzieci, Studio Miniatur Filmowych, Studium filmu dokumentalnego i
pełnometrażowego – WFDiF, Polskie Stowarzyszenie Producentów Animacji i Studio
MUNKA. Kolejnym zagadnienie interesującym gości były kwestie związane z kształceniem
specjalistów branży filmowej. Zapoznali się z działalnością Państwowej Wyższej Szkoły
Filmowej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi i Warszawskiej Szkoły Filmowej - jednej z
trzech Akademii Filmowych w Polsce przyznających absolwentom tytuł licencjata, co
odpowiada sytuacji w Uzbekistanie. Odwiedzili też Szkołę Wajdy, gdzie zaprezentowano im
programy dla producentów filmowych, w tym bezpłatny program dla studentów,
kończących studia filmowe.
Wizyta ta zapoczątkowała współpracę z Uzbekistanem w ramach Programu Study Tours to
Poland. Wpisała się w silną potrzebę poznawania nowych doświadczeń i rozwiązań, która
pojawiła się w Uzbekistanie w związku ze zmianą władzy i otwarciem kraju na współpracę
międzynarodową.

STAŻE W POLSCE
W 2017 r. rozpoczęliśmy pilotaż oferty staży. Mają być one kontynuacją wizyt studyjnych. Ich
uczestnicy, szczególnie zainteresowani konkretną tematyką czy rozwiązaniem mogą podczas
indywidualnego dłuższego pobytu poznać lepiej i w praktyce doświadczyć
W roku 2018 zorganizowano staże dla
kolejnych 3 urzędników z Ukrainy. Dwie
osoby – to pracownicy Rady Obwodowej
z Równego, zajmujący się kwestiami
współpracy z mieszkańcami oraz
wsparciem inwestycji. Staż odbywał się w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Był realizowany we współpracy z Serhijem
Hawrylukiem, absolwentem Programu
Kirklanda.
Trzeci stażysta to Bohdan Pytel –
Dyrektor Biura Obsługi Mieszkańców z
Iwano-Frankiwska. Bohdan Pytel po raz
pierwszy przyjechał na wizytę studyjną do

Stażysta Bohdan Pytel – Dyrektor Biura Obsługi
Mieszkańców z Iwano-Frankiwska.
Fotografia z archiwum Programu
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Polski w 2007 roku, jako student czwartego roku prawa na Uniwersytecie w Iwano-Frankiwsku, w
ramach STP dla studentów. Po powrocie na Ukrainę ukończył studia i podjął pracę w Urzędzie Miasta
w Iwano-Frankiwsku, będąc jedocześnie w stałym kontakcie z Programem STP. W Urzędzie Miasta
Iwano-Frankiwsk szybko dostrzeżono jego zdolności organizacyjne Bohdana. Mer powierzył mu
zadanie utworzenia nowoczesnego biura obsługi mieszkańców. Biuro Obsługi Mieszkańców, które
stworzył i którym, w 2016 roku zostało uznane w konkursie Najlepsze praktyki samorządu lokalnego
organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej
Ukrainy oraz Radę Europy za najlepszą tego typu placówką w Ukrainie. W 2018 roku Bohdan
ponownie przyjechał do Polski na zaproszenie programu Study Tours to Poland i wziął udział w stażu
dla profesjonalistów. Odbył miesięczny staż w Urzędzie Miasta w Lublinie, gdzie miał okazję zapoznać
się z systemem pracy poszczególnych wydziałów oraz zgłębić kwestie dotyczące m.in. zakresu
kompetencji, obiegu dokumentów, czy praktyk stosowanych w biurach obsługi mieszkańców w
Lublinie. Staż był okazją do zdobycia nowych doświadczeń, kompetencji i inspiracji. Przyczynił się
także do odświeżania i nawiązania wielu kontaktów, w tym również do ożywienia relacji między
Lublinem a Iwano-Frankiwskiem, które są miastami partnerskimi.

Projekt w liczbach
W roku 2018 w 23 wizytach studyjnych do Polski udział wzięło 296 profesjonalistów.
Liczba uczestników staży z poszczególnych krajów
w 2018 roku

Azerbejdżan; 3
Armenia; 5

Uzbekistan; 7

Gruzja; 9
Rosja; 2
Mołdawia; 15
Białoruś; 27

Ukraina; 228

Koszty realizacji
Dotacja przyznana na realizację całego Programu Study Tours to Poland w okresie luty 2017 - luty
2019 r. – 3 340 480 zł (8 lutego 2018 r. podpisano aneks zwiększający kwotę dotacji do 3 399 880 zł.),
z czego w 2017 r. otrzymano 2 584 000 zł. Na realizację wizyt dla profesjonalistów w 2018 r.
wydatkowano 374 961,43 zł, (oprócz dotacji na WEASA 2018) w tym na wizyt organizowane przez
zespól STP – 171 298,74 zł, oraz 190 324,29 zł – w postaci grantów dla innych organizacji, na
organizację staży 13 338,4 zł

Projekt jest finansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
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WARSZAWSKA LETNIA AKADEMIA
EURO-ATLANTYCKA (WEASA)

Kraj i miejsce realizacji
Uczestnicy Akademii pochodzą z krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu,
Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, a także od 2018 r. także przedstawiciele Bałkanów Zachodnich:
Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa, Macedonii i Serbii . W 2018 r. zaproszenie do udziału zostało
również po raz pierwszy skierowane do uczestników z państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym także
Polaków . Projekt realizowany jest w Warszawie.

Meritum projektu
Warszawska Letnia Akademia Euro-Atlantycka jest specyficzną formą wizyty studyjnej do Polski.
Projekt jest wydarzeniem cyklicznym, realizowanym rokrocznie w kampusie Kolegium Europejskiego
w Natolinie. Jest to dwutygodniowy pobyt studyjno-szkoleniowy skierowany do ekspertów i
przedstawicieli środowisk eksperckich państw regionu. Służy jako platforma zdobywania wiedzy oraz
wymiany doświadczeń z ekspertami w danych dziedzinach z Europy i USA.

Uczestnicy WEASA 2018. Fotografia: Kolegium Europejskie w Natolinie
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Termin realizacji: 9-20.07.2018
Partnerzy
WEASA jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, z ramienia której
działa Fundacja Liderzy Przemian, Warszawskiego Biura German Marshall Fund of USA oraz
Kolegium Europejskiego w Natolinie. W 2018 r. parterem wspierającym była także PolskoAmerykańska Komisja Fulbrighta.

Uczestnicy VI edycji WEASY w Warszawie. Fotografia: Kolegium Europejskie w Natolinie

Wyniki projektu
VI edycja WEASY realizowane była pod tytułem The Politics of Technology (projekt realizowany jest w
języku angielskim). Dotyczyła takich zagadnień jak: rola dziennikarstwa w dobie cyfrowej, walka z
dezinformacją, znaczenie mediów społecznościowych w demokracji i dyplomacji, bezpieczeństwo
cyfrowe i ochrona danych w wymiarze osobistym. O ile w latach poprzednich Akademia corocznie
dotyczyła innego obszaru, w 2018 r. zdecydowano, że, ze względu na ogromne zainteresowanie
tematyką związaną z szeroko pojętymi kwestiami bezpieczeństwa cyfrowego podjętymi w 2017 r.,
kolejne edycje WEASA poświęcone będą tej tematyce.
W ramach programu Akademii zrealizowano:
- 6 sesji dni wykładowych i 11 warsztatowych, - eksperci najpierw wygłaszali wykład na wybrany
temat, a potem pracowali wraz z uczestnikami na praktycznych warsztatach, mających na celu
syntezę i pogłębienie wiedzy wykładowej. Zrealizowano również zajęcia warsztatowe skupiające się
na tzw. soft skills (debaty, negocjacje, przedsiębiorczość, zarządzanie mediami społecznościowymi)
oraz 2 dyskusje w formule fire chat. Wśród wykładowców i prelegentów znaleźli się m.in.: szef
wydziału Ekonomii Cyfrowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Harald Gruber, dziennikarz i
publicysta The Economist - Eduard Lucas, analityk Bellincgat - Christiaan Triebert, dziennikarka i
współzałożyciela portalu StopFake.org - Margo Gontar.
- Wizytę studyjną w Warszawie – spotkanie z pracownikami i zarządem NASK (Naukowa i
Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy).
Działania poprojektowe – follow-up
Dzięki decyzji, że kolejne edycje WEASA poświęcone będą tematyce bezpieczeństwa cyfrowego
celowe i możliwe jest budowanie eksperckiego środowiska absolwentów WASA. W 2018 r.
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zdecydowanie zintensyfikowane zostały działania poprojektowe sprzyjające utrzymaniu kontaktu
absolwentów z Akademią.
Publikacja WEASA 2018
Uczestnicy Akademii otrzymali możliwość napisania krótkich artykułów, analiz czy raportów do
podsumowującej publikacji WEASA 2018. W wydaniu znajdą się również raporty przygotowane w
ramach opisanych mini-grantów absolwenckich. Wydawnictwo ukaże się na stronie www.weasa.org
do dnia 31 marca 2019.
Mikrogranty
Absolwenci WEASA 2018 mieli szansę aplikować o małe granty (ok. 1000 USD), które pozwoliłyby im
rozwinąć własne projekty związane z tematyką WEASA w krajach pochodzenia. Sfinansowane zostały
trzy projekty: założenie organizacji pozarządowej w Macedonii i przygotowanie jej pierwszego
raportu nt. działań propagandowych w Macedonii i Bałkanach Zachodnich, raport nt. dezinformacji w
Macedonii, oraz program szkoleń związanych z cyfryzacją dla ukraińskich nauczycieli.

Projekt w liczbach (liczby zostały także ujęte w ogólnej statystyce STP Profesjonalistów)
Łącznie w WEASA 2018 udział wzięło 51 osób, w tym z Albanii – 6, z Armenii – 5,
z Azerbejdżanu – 3, z Białorusi – 5, z Bośni i Hercegowiny – 3, z Gruzji – 5, z Kosowa – 1,
z Macedonii – 5, z Mołdawii – 3, z Serbii – 2, z Ukrainy – 9. Słowacja – 1, Polska – 3.

Liczba uczestników WEASY z poszczególnych krajów
w 2018 roku

Słowacja; 1

Polska; 3

Macedonia; 5

Ukraina; 9

Bosnia i
Hercegowina; 3
Białoruś; 5
Serbia; 2

Mołdawia; 3
Kosowo; 1
Albania; 6
Azerbejdżan; 3

Gruzja; 5
Armenia; 5

Koszt realizacji
Wysokość grantu przekazanego przez Fundację Liderzy Przemian na realizację WEASY
w 2018 r.- 226 426,22 zł.

Dotacja pochodziła ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
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ACT NOW! – wiedza i profesjonalizm w
działaniu. Nowe zasoby internetowe
Meritum Projektu
W ramach projektu gościmy wolontariuszkę z Ukrainy, Irynę Konoplianko, absolwentkę
Programu Study Tours to Poland dla studentów z 2016 r. Wolontariuszka, biorąc udział w
działaniach projektowych rozwija swoje umiejętności komunikacyjne, organizacyjne oraz
związane z korzystaniem z nowych technologii.
Głównym celem projektu jest stworzenie „okna możliwości” dla młodych ludzi na początku
ich kariery. Projekt zakłada umieszczenie w Internecie nowych zasobów informacyjnych i
edukacyjnych związanych z rozwojem zawodowym, a także pokazywanie dobrych praktyk
oraz konkretnych możliwości związanych ze zdobywaniem nowych umiejętności i
doświadczeń w ramach projektów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem działań na
szczeblu lokalnym.
Planowane działania projektowe:
- pomoc wolontariuszki w komunikacji
i działaniach PRowych Fundacji w celu
poznania głównych narzędzi skutecznego
wyszukiwania i rozpowszechniania informacji;
- zaangażowanie wolontariuszki do przygotowanie seminariów i wizyt studyjnych w
celu zapoznania się z głównymi elementami
dobrego zarządzania;
- uczestnictwo wolontariusza/ki w dzia-łaniach
edukacyjnych -- spotkaniach z organizacjami
młodzieżowymi, dyskusjach i seminariach
dotyczących roli młodych osób na
współczesnym rynku pracy, problemów
młodych ludzi z tym związanych i propozycji
wypracowania strategii rozpoczęcia kariery
zawodowej;
- rozpowszechnianie informacji w Internecie za pomocą nowoutworzonych kanałów
komunikacyjnych.

Termin realizacji: 15.09.2018 r. – 14.08.2019 r.
Kraje pochodzenia wolontariuszki: Ukraina
Partner: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji/ Narodowa Agencja Programu Erasmus+
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Wyniki projektu
W ramach projektu powstały i prowadzone są nowe kanały komunikacyjne Fundacji:
- profil programu Study Tours to Poland na Instagramie, na którym umieszczane są
inspirujące historie absolwentów wizyt dla studentów i relacje z bieżących wizyt,
- profil programu Study Tours to Poland na LinkedIn gromadzący uczestników wizyt dla
studentów i profesjonalistów,
- kanał informacyjny na platformie Telegram (Leaders of Change) – zamieszczane są tu
informacje o różnorodnych możliwościach edukacyjnych i zawodowych, które mogą być
przydatne absolwentom obu Programów Fundacji oraz innym zainteresowanym osobom.
Głównym celem kanału jest nie tylko dostarczanie ludziom informacji dotyczących
konkretnych programów, ale także udostępnianie im szerokiej gamy stron internetowych,
platform i innych źródeł, z których można czerpać najróżniejsze możliwości, tak by nigdy nie
przestawać rozwijać siebie i swoich społeczności. Posty umieszczane są w językach
dotyczących danej oferty, najczęściej po rosyjsku, angielsku i ukraińsku.

Ponadto w ramach swojej pracy na rzecz Fundacji wolontariuszka:
- pracuje nad bazami danych absolwentów STP,
- uprościła rozsyłkę informacji do absolwentów STP za pomocą platformy MailChimp,
- tworzyła nowoczesne w formie prezentacje o Fundacji i prowadzonych przez nią
Programach,
- robiła tłumaczenia i grafiki,
- pomagała w organizacji wizyt studyjnych oraz brała udział w spotkaniach z Kirklandystami.
Wolontariuszka prowadzi ponadto blog – konopliankointhespot.blogspot.com – na który
można trafić także przez stronę Fundacji, w którym oprócz relacjonowania swojego pobytu
w Polsce i udziału w projekcie stara się motywować czytelników do aktywnej, prospołecznej
postawy i podejmowania życiowych wyzwań.
Projekt w liczbach:
Powstały 2 nowe kanały
informacyjne:
- kanał #studytourstopoland na
Instagramie ma ponad 100 postów
oraz 626 obserwujących,
- kanał #Liders of Change na
platformie Telegram oferuje
informacje kilka razy w tygodniu i
subskrybuje go ponad 250 osób.
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Koszt realizacji
Dotacja na realizację projektu: 7135 euro, z czego w 2018 r. otrzymano: 5708 euro, co
stanowiło równowartość 24 240, 16 zł. Projekt jest finansowany przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji/ Narodową Agencję Programu Erasmus+ w ramach Wolontariatu
Europejskiego/Europejskiego Korpusu Solidarności

KONTAKT
Fundacja Liderzy Przemian
Al. Jerozolimskie 133/56
02-304 Warszawa
NIP: 9512407324
fundacja@leadersofchange.pl
www.leadersofchange.pl
facebook.com/FundacjaLiderzyPrzemian
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Sprawozdanie z działalności fundacji
w roku 2018

1.

Nazwa fundacji :

Fundacja Liderzy Przemian

Siedziba i adres :

02-304 Warszawa, Al. Jerozolimskie 133 lok. 56

Aktualny adres do korespondencji:

j.w.

Adres poczty elektronicznej1:

fundacja@leadersofchange.pl

Data wpisu w Krajowym Rejestrze

2016-02-29

Sądowym :
Numer KRS :

0000604456

REGON :

363847488

Dane dotyczące członków zarządu :

Agata Wierzbowska-Miazga – prezes zarządu

Imię i nazwisko, pełniona funkcja

Urszula Sobiecka – członek zarządu
Mirosław Skórka – członek zarządu od 25 czerwca 2018 r.

Określenie celów statutowych fundacji :

1) dzielenie się polskimi doświadczeniami z procesu transformacji
systemowej oraz integracji europejskiej z innymi krajami,
2) promowanie rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego,
gospodarki rynkowej oraz integracji ze strukturami Unii Europejskiej
i euroatlantyckimi, a także związanych z tym reform,
3) działania na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy krajowymi
i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami edukacyjnymi
oraz innymi instytucjami publicznymi i prywatnymi, grupami nieformalnymi
i obywatelami, a także pomiędzy krajami,
4) promocja Polski w świecie, w szczególności polskiej kultury i języka
polskiego oraz szkolnictwa i nauki,
5) działania na rzecz budowy przyjaznych relacji pomiędzy krajami, w tym
wspieranie rozwoju dyplomacji społecznej,
6) działania na rzecz rozwoju edukacji, podwyższania kompetencji i jakości
kształcenia.

1

Pole do wypełnienia w przypadku dysponowania adresem poczty elektronicznej

1

2.

Zasady, formy i zakres działalności
statutowej z podaniem realizacji celów
statutowych :

Fundacja realizuje swoje cele w obszarach: współpracy międzynarodowej,
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód
obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami, promocji Rzeczypospolitej Polskiej za
granicą, działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także na rzecz
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i za granicą, działalności
wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych i wojen, działalności na rzecz osób
represjonowanych, pomocy Polonii i Polakom za granicą, pomocy
i współpracy rozwojowej oraz edukacji globalnej.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez niedochodowe:
1)
prowadzenie programów stypendialnych, stażowych, szkoleniowych,
edukacyjnych;
2)
udzielanie stypendiów, nagród oraz innego typu dofinansowania dla
osób fizycznych z zagranicy, przyjeżdżających na studia, staż, szkolenie lub
wizytę studyjną do Polski;
3)
organizowanie wizyt studyjnych do Polski, w tym w szczególności
dla studentów i profesjonalistów;
4)
prowadzenie działań na rzecz absolwentów inicjatyw opisanych
w pkt. 1-3; w tym organizowanie spotkań, działalność informacyjna
i wydawnicza, udzielanie dofinansowań dla osób indywidualnych oraz dotacji
dla organizacji i projektów absolwenckich;
5)
prowadzenie współpracy z uczelniami, organizacjami
pozarządowymi, placówkami dyplomatycznymi, grupami nieformalnymi,
instytucjami publicznymi szczebla centralnego, regionalnego i lokalnego
w Polsce i za granicą, które przyczyniają się do realizacji celów Fundacji;
6)
przyznawanie dotacji i grantów podmiotom zewnętrznym na
realizację celów Fundacji, w tym w szczególności na realizację zadań
opisanych w pkt. 1-4;
7)
promowanie oraz finansowe, merytoryczne i organizacyjne
wspomaganie tworzenia i działania partnerstw i koalicji różnych organizacji
i instytucji, służących realizacji celów zgodnych z celami Fundacji,
8)
prowadzenie działań badawczych, analitycznych i ewaluacyjnych,
służących realizacji celów statutowych Fundacji,
9)
prowadzenie działań, projektów, programów, akcji oraz kampanii
informacyjnych i edukacyjnych w Polsce i za granicą, służących realizacji
celów statutowych Fundacji,
10)
tworzenie i prowadzenie stron internetowych, portali oraz serwisów
służących popularyzacji i realizacji celów statutowych Fundacji,
11)
działalność wydawniczą, w tym publikowanie i dofinansowanie
raportów i ekspertyz oraz wydawnictw i artykułów o charakterze naukowym.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może współdziałać z innymi
podmiotami polskimi i zagranicznymi, na podstawie stosownych umów
i porozumień, a także podejmować starania o pomoc rzeczową i finansową od
polskich i zagranicznych instytucji i organizacji.
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Opis głównych zdarzeń prawnych

W 2018 r. zawarto umowy na realizację następujących projektów:

o skutkach finansowych :

- 8 lutego 2018 r. z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, umowa nr
C45/2018/PLN na Program Stypendialny im. Lane’a Kirklanda 2018/19,
okres realizacji: od 2 stycznia 2018 r. do 31 lipca 2019 r., wartość umowy
2 935 210,00 zł;

- 11 czerwca 2018 r. z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, umowa nr
E50/2018/PLN na Program „Monitorowanie, Ewaluacja i Analizy” (MEVA)
dotyczące programu Wizyty Studyjne w Polsce – Study Tours to Poland
(STP), okres realizacji: od 1 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wartość
umowy 7 900,00 zł;

- 19 lipca 2018 r. z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, umowa nr
PPI/KIR/2018/16/U na udzielenie stypendiów dla uczestników Programu
Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, okres realizacji od 19 lipca 2018 r. do
30 czerwca 2019 r., wartość umowy 96 000,00 zł;

- 27 lipca 2018 r. z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, umowa nr 2018-1PL01-KA125-050383 na realizację projektu EVS pt. „ACT NOW! – wiedza i
profesjonalizm w działaniu. Nowe zasoby internetowe”, okres realizacji: od
15 września 2018 r. do 14 lipca 2019 r., wartość umowy 7 135,00 Euro.

3.

Informacja o prowadzonej działalności

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

gospodarczej wg wpisu do rejestru
przedsiębiorców KRS:

4.

Odpisy uchwał zarządu fundacji:

5.

Informacja o wysokości przychodów
(z wyodrębnieniem ich źródła- spadek,
zapis, darowizna, środki z budżetu
państwa i budżetu gminy):

- Uchwała nr 1/2018 z dn. 23 maja 2018 r. w sprawie powołania Inspektora
Ochrony Danych Osobowych w Fundacji Liderzy Przemian
- Uchwała nr 2/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmian w sposobie
rozliczania podróży beneficjentów Programu Study Tours to Poland
- Uchwała nr 3/2018 z dn. 18 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu sporządzenia
przez Fundację Liderzy Przemian sprawozdania finansowego za 2018 rok

Przychody razem:
w tym:
- Dotacja na Prog. Styp. im. L. Kirklanda 2017/18
- Dotacja na Prog. Styp. im. L. Kirklanda 2018/19
- Dotacja na Prog. STP – Wiz. Studyjne w Polsce 2017-2018
- Dotacja na ewaluację Programu STP – MEVA
- Dotacja EVS – Wolontariat Europejski
- Stypendia NAWA
- otrzymane darowizny

4 546 334,57 zł
1 429 414,21 zł
1 354 402,78 zł
1 684 524,43 zł
7 900,00 zł
9 099,15 zł
48 000,00 zł
301,32 zł
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a) informacja o odpłatnych

Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej.

świadczeniach realizowanych przez
fundację w ramach celów statutowych
(z uwzględnieniem kosztów tych
świadczeń):
b) przy prowadzeniu działalności

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

gospodarczej wynik finansowy oraz
procentowy stosunek przychodu
osiągniętego z działalności
gospodarczej do przychodu
osiągniętego z pozostałych źródeł:

6.
Informacja o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych,
b) administrację (czynsze, opłaty
telefoniczne, pocztowe itp.),
c) działalność gospodarczą,
d) pozostałe koszty.

7.

Koszty razem:
w tym:
a) na realizację celów statutowych:
- Program Stypend. im. L. Kirklanda 2017/2018
- Program Stypend. im. L. Kirklanda 2018/2019
- Program STP – Wiz. Studyjne w Polsce 2017-2018
- Dotacja na ewaluację Programu STP – MEVA
- Dotacja EVS – Wolontariat Europejski
- Stypendia NAWA
b) na administrację:
d) pozostałe koszty

4 534 187,02 zł

1 429 414,21 zł
1 354 402,78 zł
1 684 524,43 zł
7 900,00 zł
9 099,15 zł
48 000,00 zł
841,01 zł
5,44 zł

Liczba osób zatrudnionych w fundacji
(wg zajmowanych stanowisk

Pracownicy umysłowi – 8 osób.

z wyodrębnieniem osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności gospodarczej):
a) łączna kwota wynagrodzeń
wypłaconych przez fundację
(z podziałem na wynagrodzenia,
nagrody, premie i inne –
z wyodrębnieniem całości tych

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wypłacone wynagrodzenia brutto: 565 662,00 zł
nagrody: 0,00
premie: 7 180,00 zł
inne: 0,00
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

wynagrodzeń osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności
gospodarczej):
b) wysokość rocznego lub przeciętnego
wynagrodzenia wypłaconego łącznie
członkom zarządu i innych organów

Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji za 2018 r. wyniosło łącznie
250 920,73 zł brutto.
Premii członkom Zarządu nie wypłacono.

fundacji oraz osobom kierującym
wyłącznie działalnością gospodarczą
(z podziałem jw.):

Wynagrodzenie członków Rady Fundacji za 2018 r. wyniosło łącznie
5 305,60 zł brutto.
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c) wydatki na wynagrodzenia z umów
139 055,70 zł

zlecenia:

d) udzielone przez fundację pożyczki

Fundacja nie udzieliła pożyczek.

pieniężne (z podziałem wg ich
wysokości, ze wskazaniem
pożyczkobiorców, warunków
przyznania pożyczek z podaniem
podstawy statutowej ich przyznania):

e) kwoty ulokowane w banku wraz z
nazwą banku:

Razem:
w tym:
- rachunek podstawowy
- rachunek Kirkland C42
- rachunek STP C43
- rachunek Kirkland C45
- rachunek EVS

595 915,15 zł - bank Pekao S.A.
22 604,99 zł
94 147,52 zł
263 716,00 zł
199 622,83 zł
15 823,81 zł
nie dotyczy

f) wartość nabytych obligacji oraz
wielkość objętych udziałów lub
nabytych akcji w spółkach prawa
handlowego (nazwy spółek):

nie dotyczy
g) nabyte nieruchomości (ich
przeznaczenie, wysokość kwot
wydatkowanych na to nabycie):
nie dotyczy

h) nabyte pozostałe środki trwałe:
i) wartości aktywów i zobowiązań
fundacji ujęte we właściwych

wartość aktywów: 2 010 476,51 zł

sprawozdaniach finansowych

wartość zobowiązań: 1 972 402,92 zł

sporządzonych dla celów
statystycznych:
Fundacja nie prowadziła w 2018 r. działalności zleconej przez podmioty

8.

państwowe i samorządowe.
Dane o działalności zleconej fundacji
przez podmioty państwowe
i samorządowe (usługi, państwowe
zadania zlecone i zamówienia publiczne)
oraz wyniki finansowe z tej działalności:
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Zobowiązania z tytułu zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2018 r. nie

9.

Rozliczenia z tytułu zobowiązań

wystąpiły.

podatkowych, informacja w sprawie

Fundacja składała w terminie deklaracje VAT-7.

składanych deklaracji podatkowych:

Ponadto jest zobowiązana do złożenia deklaracji CIT-8 i PIT-4R.
Wystąpiły należności w kwocie 31 736,27 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od
bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

INNE :
10.

Informacja, czy w okresie

W okresie sprawozdawczym nie było prowadzonych kontroli w fundacji.

sprawozdawczym była przeprowadzona
kontrola w fundacji, jeśli była - wyniki
kontroli:

11.
Podpisy co najmniej 2 członków
zarządu (jeśli statut nie stanowi inaczej)
…………………………………..
data i podpis

…………………………………..
data i podpis
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