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I. CZYM JEST FUNDACJA „NAD SYMSARNĄ”? 

 Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” Warmińsko - Mazurski Fundusz Lokalny 
z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim to apolityczna filantropijna organizacja społeczna, powołana 
do życia aktem notarialnym 24 czerwca 1997 roku, działająca głównie na obszarze województwa 
warmińsko – mazurskiego, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  dla  m.st. Warszawy w dniu 23 
marca 1998 r. – Nr Rej. F-121/98, a w dniu 6 sierpnia 2001 wpisana do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000033231. Siedzibą Fundacji jest miasto Lidzbark Warmiński. 
 Fundacja, wzorując się na amerykańskich community foundations, zbudowała kapitał 
wieczysty i od lat wspierała różne lokalne inicjatywy społeczne, a po połączeniu z „Fundacją 
Onkologia - Chcę im pomóc” rozwinęła działalność socjalną, wspierając głównie przewlekle chore 
dzieci, z pierwszeństwem dzieci onkologicznych.   

 
Zgodnie ze statutem Fundacja promuje także działania związane z ekologią, turystyką, 

promocją zdrowia i szeroko rozumianym rozwojem lokalnego społeczeństwa.  
W tym celu organizuje i przyjmuje osoby bezrobotne do odbycia stażów zawodowych, a 

także zatrudnia, zwłaszcza ludzi młodych, na czas określony, by osobom bez doświadczenia 
zawodowego umożliwić zetknięcie się ze środowiskiem zawodowym oraz wdrażać do 
współdziałania w zespole pracowniczym.  

Fundacja działa w sposób bezinteresowny poprzez organizowanie festynów, zbiórek, 
konkursów grantowych,  udzielając różnorodnej pomocy potrzebującym, jednak w minionym 
roku, sparaliżowanym przez pandemię koronawirusa, działania te były bardzo ograniczone lub 
prawie niemożliwe. 
 
 

II. CELE i FORMY DZIAŁANIA 
 

Misją Fundacji Rozwoju Społecznego  Warmińsko – Mazurskiego Funduszu Lokalnego jest 
poprawa jakości życia społeczeństwa województwa warmińsko - mazurskiego poprzez realizację 
m.in. następujących inicjatyw: 
 

 popieranie wszechstronnego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego,  

 pomoc dzieciom przewlekle chorym, w tym w szczególności dzieciom chorym na choroby  
onkologiczne, dofinansowanie wypoczynku i rehabilitacji,  

 zmiana świadomości społecznej i aktywizowanie mieszkańców miast i gmin woj. warm -  
mazurskiego,  

 przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, 

 organizowanie i finansowanie szkoleń związanych z przedsiębiorczością, ekologią 
turystyką, edukacją oraz szkoleń  językowych, zawodowych i osobowościowych wśród 
młodzieży i dorosłych,  

 

Specyfiką Funduszu Lokalnego było budowanie kapitału wieczystego, pozwalającego na wielo-

letnie funkcjonowanie, dzięki wysokiemu oprocentowaniu lokaty. Jednak trwający przed paroma 

laty kryzys ekonomiczny zdecydowanie wyhamował i ograniczył filantropijne działania i postawy, 

a od roku 2020 w nieznanej dotąd sytuacji pandemicznej, całkowicie zostały zablokowane 

wszelkie tradycyjne formy działalności, zasilające budżet. Poza tym zmieniła się drastycznie 

struktura działań banków, które nie wypłacają dochodów z oprocentowanych lokat, lecz 
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pobierają opłaty za każdą operację bankową. Tak więc idea kapitału wieczystego1, mająca 

gwarantować stabilność finansową organizacji, obecnie legła w gruzach. 

W związku z powyższym, tak jak wiele innych podmiotów, Fundacja działała w ograniczonych 

możliwościach, próbując podejmować inne, zróżnicowane formy współdziałania, możliwe do 

zrealizowanie w specyficznym czasie.  

 

III. KALENDARIUM 2020 ROKU 

 

Data Zadania  Uwagi 

Styczeń 2020 
Spotkanie z Fundacją Pomoc Patrioty i prze-
kazanie zebranych darów dla bezdomnych 

Kontynuacja współpracy z 2019r. 

Styczeń 2020 
Fundacja Nad Symsarną podjęła współpracę z 
portalem FaniMani.pl. Aktualizacja strony 
www.funduszlokalny.org. 

Portal przekazujący na konto Fundacji 
ok.2,5% z kwoty zakupów dokonanych 
w Internecie. 

Luty 2020 
Akcja fundraisingowa: Wysłanie pism do 
członków Rady Programowej i darczyńców  

Listy zawierały prośbę o przekazanie   
1 % podatku za 2019 r 

Marzec 2020 
Przyjęcie dwóch stażystek na 3-miesięczny 
staże w charakterze prac. Fizycz. I biur.. 

Absolwentki projektów unijnych. 

Marzec 2020 

Zarządzenie Prezesa w sprawie zawieszenia 
działań statutowych z powodu pandemii do 
17.04.2020. Pracownicy podjęli pracę zdalną. 

Prowadzono kampanię informacyjną 
on–line nt zabezpieczeń i ochrony 
przed zakażeniem koronawirusem 
Covid-19. 

Kwiecień 2020 
Zarządzenie nr 2 w sprawie zawieszenia dzia-
łań statutowych z powodu pandemii do dnia 
22.05.2020 

Praca zdalna, jw. ; modernizacja strony 
internetowej. Prowadzenie fanpage’a 
na Facebooku. 

Maj 2020  
Przygotowanie dokumentów do ubiegania się 
o zwrot z tytułu Tarczy Antykryzysowej 

Prowadzenie fanpage’a na FB, Nawią-
zanie współpracy z biurem Rachunk. R. 
Gnat. 

Maj 2020 
Posiedzenie Zarządu Fundacji, uchwalenie 
nowej formy pomocy pod nazwą: Okaż serce 
seniorowi. 

Pomoc ma być kierowana do ludzi w 
wieku emerytalnym, samotnych, scho-
rowanych. 

Czerwiec 2020 

Uzyskanie dofinansowania części kosztów 
wynagrodzeń pracowników i należnych od 
tych wynagrodzeń składek ubezpiecz. 
społecz. w ramach tarczy antykryzysowej 

Zwolnienie ze składek ZUS za marzec 
’20 w kwocie 2974,13 oraz oraz  za 
kwiecień’20 w kwocie 2974,13.  

Czerwiec 2020  
Zatrudnienie pracownika fizycznego do pielę-
gnacji ogrodu i otoczenia Fundacji ( ½ et. na 
czas określony 3 m-ce.) 

Zatrudnienie wynikało z kontynuacji 
umowy stażowej Pani Beaty Kręcisz. 

Czerwiec 2020 
Pierwsze posiedzenie Rady programowej w 
nowym składzie. Ukonstytuowanie się RP. 

Pozytywna ocena nowego programu 
skierowanego do seniorów. 

Czerwiec 2020 
Zawarcie umowy z PUP o wsparcie z tytułu 
Tarczy Antykryzysowej w związku z pandemią 
COVID-19.  

W wyniku tych działań Fundacja 
otrzymała wsparcie  w wys. 7253,24 

                                                           
1 Kapitał wieczysty – także Kapitał żelazny (ang. endowment) to środki finansowe,  gromadzone przez organizację, w celu 
czerpania zysków w postaci oprocentowania z lokat bankowych, które przeznaczane są na realizację celów statutowych. 
Stanowi on ważne, stabilne i trwałe źródło finansowania działań podejmowanych przez organizację.  
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Październik 2020 
Opracowanie projektu i złożenie wniosku do 
KOWR o dofinansowanie projektu: Tradycje 
bożonarodzeniowe w kulturze polskiej. 

Wniosek zaopiniowano pozytywnie 
przez Krajowy Ośrodek Wspierania 
Rolnictwa OT/ Olsztyn. 

Listopad 2020 

Przygotowania do realizacji przedsięwzięcia, 
dobór zespołu: wykonawców i wykładowców, 
Rekrutacja beneficjentów z terenów popegee-
rowskich pow. lidzbarskiego 

Zorganizowano pokaz sztuki carvingu   
w wykonaniu mistrza świata w tej 
dziedzinie p. Roberta Gniecha.  

Grudzień 2020  

Zrealizowanie wydarzenia pt. Tradycje 
bożonarodzeniowe w kulturze polskiej. 
Rozliczenie przedsięwzięcia. 

Uczestniczyło ok. 30 osób, w podsumo-
waniu i uroczystej Wigilii wziął udział 
m.in. Wicedyrektor KOWR p. J. Pawlik 
oraz osobistości społeczności lokalnej. 

   

 

IV. DZIAŁANIA FUNDRAISINGOWE.  

Wdrożone od roku 2019 nowoczesne usprawnienia komunikacyjno-informacyjne, były nadal 
rozwijane . Zaktualizowano stronę internetową Fundacji oraz FanPage na Fb, gdzie były 
zapowiadane i odnotowywane wszystkie wydarzenia związane z działalnością Fundacji Rozwoju 
Społecznego „Nad Symsarną”. 

1) Program Pitax2 

Fundacja współpracuje z ogólnokrajowym Programem Pitax. Dzięki tej współpracy darczyńcy i 
sympatycy fundacji  za pośrednictwem naszej strony internetowej , mogą rozliczyć roczny 
podatek i przekazać automatycznie 1% poprzez Pitax.  

2) Siepomaga.pl  

Fundacja kontynuuje  współpracę z Fundacją Siepomaga z Poznania , której celem jest 

działalność w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzicom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; co jest spójne z działalnością 

naszej Fundacji „Nad Symsarną”. 

3) FaniMani.pl 

Fundacja Nad Symsarną kontynuuje stałą współpracę z Fundacją FaniMani, która daje 

możliwość uzyskiwania drobnych lecz stałych wpływów na konto fundacji, bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów ze strony darczyńcy. Można pomagać nieustannie przy okazji zakupów w 

Internecie . Jeśli robimy zakupy w Internecie to wybierając w FaniMani ulubioną organizację 

możemy przekazać ok. 2,5 % naszej kwoty na konto wskazanej organizacji. Kwota do zapłaty nie 

ulega podwyższeniu, zapłacę tyle co zawsze a wybrana organizacja otrzyma z tej kwoty 2,5 %. 

Grosz do grosza… aż miło! 

                                                           

2 Pitax.pl - to strona, na której można w łatwy i przyjemny sposób rozliczyć swojego Pit-a, oraz strona pomaga w 

prosty sposób przekazać 1% podatku na cele charytatywne dla dowolnej, wybranej przez siebie fundacji. 

 

http://www.pitax.pl/
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V. POZOSTAŁE INFORMACJE 

Siedziba Fundacji: 
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego 7 
Tel.: 89 76745 88 ; 897671683, 501791 484 

 
Strona internetowa: http://www.funduszlokalny.org 
Facebook: Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” 
e-mail: biuro@funduszlokalny.org ;  
 
Władze Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” w roku 2020. 
 
Zarząd Fundacji: 

o Maria Żylińska - Prezes Zarządu Fundacji  
o Henryk Narwojsz - Wiceprezes Zarządu Fundacji,  
o Jan Rzeszutek - Członek Zarządu fundacji. 

 
Rada Programowa na lata 2020-2023 

 Justyna Głuchowska 
 Marek Ejsmont 
 Bogusława Kieliszek 
 Maria Sinkiewicz 
 Mariusz Miściur 
 Wiesława Pasławska 

 
Kolegium Nadzorujące: 
• Iwona Gawerska  
• Ewa Pleskot 
• Izabela Chowańska 

 
Pracownicy etatowi: 

 Wanda Harań – główny księgowy 

 Robert Żyliński – pracownik ds. fundraisingu i komunikacji 

 Beata Kręcisz – ½ etatu (umowa o pracę na czas określony) 
 
Stażystki 

 Renata Kręcisz 

 Karolina Jakóbiak 
 

W załączeniu:  
plik zawierający ilustracje, kopie pism, plakatów, fotografii itp. 
 
Opracował zespół. 
 
 
 
 
 

http://www.funduszlokalny.org/
mailto:biuro@funduszlokalny.org
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 2020 r. 
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