
Fundacja Rozwoju Społecznego „:Nad Symsarną” 
 Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, 
ul. Orła Białego 7 tel.089 767 16 83, fax:767 45 88 

 
OFERTA WSPÓŁPRACY 

DLA BIZNESU  
Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Lokalnego 

 
1. W ciągu pięciu dni od otrzymania darowizny, z Biura Funduszu wysyłany jest list z 

podziękowaniem oraz informacją, na jaki cel będzie przeznaczona 
2. O przekazanej darowiźnie ukaże się informacja na stronie internetowej Fundacji, oraz na 

ulotkach i materiałach promocyjnych 
3. W celu zacieśnienia więzi i wyrażenia wdzięczności są wysyłane kartki świąteczne z 

życzeniami 
4. Raz w roku darczyńca otrzymuje Raport Roczny ukazujący pracę Fundacji oraz 

rozliczenie finansowe 
5. Darczyńcy otrzymują zaproszenie na coroczny Bal Dobroczynny a także- po rozliczeniu 

przedsięwzięcia - informację o zebranej kwocie ( wraz z pamiątkowymi fotografiami z 
balu). 

6. Firmy będące sponsorami mają możliwość umieszczania swoich reklam i folderów w 
siedzibie Fundacji 

7. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub dotacji 
jednorazowej lub łącznej w wysokości co najmniej 10 000 złotych lub - w przypadku osób 
zagranicznych - 5000 dolarów USA, uzyskują tytuł Sponsora Fundacji. 

8. Sponsorzy uzyskują następujące przywileje: 
� Wpis do Złotej Księgi Fundacji. 
� Podziękowanie na łamach prasy lokalnej 
� Zamieszczenie nazwiska Sponsora na papierze firmowym Fundacji. 
� Pełnoprawne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Programowej. 
� Otrzymanie sprawozdania finansowego z wydatkowania ofiarowanej przez siebie kwoty. 
 
9 Radę Sponsorów powołuje Zarząd Fundacji z osób, które uzyskały tytuł Sponsora 
Fundacji. 10.W jej skład mogą także wchodzić przedstawiciele Sponsorów. 
11.  Radę Sponsorów tworzy co najmniej 5 osób 
 
12. Rada Sponsorów ma prawo: 
� Wyłonienia ze swego grona przewodniczącego Rady Sponsorów. 
� Składania na piśmie propozycji, dotyczących merytorycznej działalności Fundacji, 

ustalonych w czasie posiedzeń Rady Sponsorów, które zwołuje przewodniczący. 
� Wglądu w roczne sprawozdanie finansowe. 
� Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu dwa razy w roku z głosem doradczym. 
� Pozyskiwania innych Sponsorów dla realizowania statutowych celów Fundacji. 
 
13.Aby zachować tytuł Sponsora należy co roku od uzyskania tytułu Sponsora dokonać 
darowizny lub dotacji na rzecz Fundacji nie mniejszej niż 2500 złotych. Po upływie 24 
miesięcy od ostatniej wpłaty. 
 
14.Przy wpłacie powyżej 25 000 darczyńca będzie mógł : 

- założyć własny fundusz oraz go nazwać np. własnym imieniem 
- stać się członkiem Rady Programowej Fundacji  

 
 
oprac. Zarząd FRS 


