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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, 
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. 
 
 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 przewlekle chore 
dzieci.   

Zgodnie ze statutem Fundacja promuje także działania związane z ekologią, turystyką, 
promocją zdrowia i szeroko rozumianym rozwojem lokalnego społeczeństwa. Działa w sposób 
bezinteresowny poprzez organizowanie festynów, zbiórek, konkursów grantowych,  udzielając 
różnorodnej pomocy dla potrzebujących. 
 
 

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 jest budowanie kapitału wieczystego, pozwalającego na 

wieloletnie funkcjonowanie. Kryzys ekonomiczny zdecydowanie wyhamował i ograniczył 

filantropijne działania, wskutek czego pozyskiwanie nowych środków jest nadal bardzo 

trudne,  nie tylko na konkursy grantowe wspierające rozwój lokalny, ale także na fundusz 

zdrowotny wspierający przewlekle chore dzieci i ich rodziny.  

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

możliwościach, próbując organizować inne, zróżnicowane formy współdziałania. 
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III. KALENDARIUM 2019 ROKU 

Data Treść  Uwagi 

12. stycznia 2019 Podpisanie umowy o wolontariat z 
Panem Bartoszem Sokołowskim 

Umowa została podpisana na 
rok. 

14 . Stycznia 2019  Spotkanie robocze z młodymi 
wolontariuszami, omawiające 
organizację koncertu dla Miłoszka. 

Wydano zaświadczenia 
informujące klasowych 
wychowawców o zaangażowaniu  

04. lutego 2019 Noworoczna zabawa dla dzieci 
współorganizowana ze 
Stowarzyszeniem Czarny Kierz   

Fundacja przekazała 80 balonów do 
dekoracji Sali oraz atrakcyjne 
gadżety i nagrody.  

18. lutego 2019 Wysłanie pism fundaisingowych do 
wszystkich byłych członków Rady 
Programowej i darczyńców  

Listy zawierały prośbę o przeka-
zanie 1 % podatku za 2018 r 

18. lutego 2019  Koncert dla Miłoszka – zorganizowany we 
współpracy z Lidzbarskim Domem Kultury, z 
uczestnictwem Burmistrza Miasta i 
ludnością Lidzbarka. 

Fundacja udostępniła cenne 
przedmioty na loterię oraz aukcję, 
prowadziła sprzedaż cegiełek.  

21. lutego 2019  Narada pracowników i wolontariuszy 
Fundacji „Nad Symsarną”. 

Tematem narady było omówienie 
planów współpracy na 2019r.  

22 lutego 2019  List do wszystkich pracowników 
Fundatora Fundacji „Nad Symsarną”. 

Krótka historia powołania fundacji i 
prośba 0o 1 % podatku za 2018r. 

Styczeń- kwiecień 
2019 

Starania o uzyskanie lokalu na terenie 
miasta z przeznaczeniem na free shop, z 
możliwością zatrudnienia osoby 
bezrobotnej na ½ etatu. 

Nawiązano kontakt z Burmistrzem 
Miasta oraz pracownikami MOPS, 
dokonano oględzin oferowanych 
lokali, jednak koszty remontów i 
utrzymania przekroczyły 
możliwości finansowe Fundacji. 

04. marca – 30 
czerwca 2019  

Nawiązanie współpracy z 
Młodzieżowym Ośrodkiem Szkolno-
Wychowawczym w Lidzbarku Warm. w 
zakresie świadczenia usług doradczych 
dla wychowanków.  

Przez 4 m-ce w siedzibie Fundacji 
wykonywano nieodpłatnie 
diagnozę talentów dla 
wychowanków MOSW. Sesje 
doradcze cieszyły się dużym 
zainteresowaniem  

15. maja 2019  Po konsultacjach z klientami 
zakończono opracowywanie zasad i 
regulaminu nowego programu 
„Skarbonka dla Każdego”. 

Skarbonka przekazuje inicjatywę 
zbierania na zainteresowanych 
umożliwia prowadzenie zbiorki 
pieniężnej także dla osób 
dorosłych. 

16 maja 2019 Udział Fundacji w XI Targach Pracy 
organizowanych przez PUP Lidzbark 
Warm. 

Zaprezentowano formy działalności 
Fundacji i możliwość uzyskania 
pomocy. 

01 czerwca -30 
sierpnia 2019 

Przyjęto do Fundacji dwie osoby 
bezrobotne na staż finansowany ze 
środków UE pod opieką pracownika 

Panie uczyły się pracy biurowej 
oraz poznawały struktury 
organizacji pozarządowej 

10. czerwca 2019 Nawiązanie współpracy z 
Młodzieżowym Domem Kultury w 
Lidzbarku Warm. 

Umowa dot. uświetnienia wystę-
pami dzieci wszystkich eventów 
organizowanych przez Fundację. 
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23. czerwca 2019 Festyn Rodzinny dla mieszkańców – przy 
muzyce, zabawie i poczęstunku. 

Przekazano informacje o planach i 
działaniach Fundacji oraz o 
projektach ze środków UE. 

Czerwiec 2019 Rozprowadzanie cegiełek 
filantropijnych. 

Kontynuacja działań foudrasingo-
wych rozpoczętych na festynie. 

07.września 2019 Zaproszenie na XI Dożynki Powiatowe w 
Lidzbarku Warm.  

Wystosowano list gratulacyjny na 
ręce Pana Starosty i Pana Wójta. 

27. września 2019 Zakończenie Akcji Miłoszka. Zebrano łącznie ponad 15000 zł. 

 1. października 2019 Wysyłka podziękowań do wszystkich 
darczyńców. 

Podziękowania za przekazanie 1% 
podatku z roku 2018. 

17. października 2019 Nawiązanie współpracy z „Fundacją 
Pomoc Patrioty” w zakresie wspierania 
bezdomnych. 

Współpraca polegała na dostarcza-
niu do olsztyńskich bezdomnych 
zimowej odzieży, żywności, pościeli 
i drobnych sprzętów. 

19 listopada 2019 Oddelegowanie pracownika Fundacji na 
szkolenie z zakresu programów UE. 

Szkolenie organizowane przez 
Urząd Marszałkowski w Olsztynie 

Listopad- grudzień 
2019 

Opracowanie trzech projektów do 
KOWR o dofinansowanie. 

Projekty będą złożone w czasie 
ogłoszenia konkursu 

Październik - 
grudzień 2019  

Systematyczna dostawa darów dla 
bezdomnych. 

Przekazywanie darów było 
każdorazowo poświadczone 
protokołami odbioru.  

16. grudnia 2019 Poinformowanie członków Kolegium o 
rezygnacji z funkcji przewodniczącego 
Kolegium przez Pana P. Misiaka. 

Wysłano pismo do zastępcy 
przewodniczącego z prośbą o 
przejęcie funkcji i obowiązków   

20 grudnia 2019 Zakończenie trzyletniej kadencji Rady 
Programowej. 

Na zakończenie kadencji członom 
wysłano uroczyste podziękowania za 
poświęcony czas i współpracę. 

 

 

IV. ROZLICZENIE SKARBONKI MIŁOSZKA 
Informacja szczegółowa dot.  zbiórki i wydatków „Skarbonki Miłoszka” . 
Uzyskano: 

 ze sprzedaży cegiełek -7930zł 
 z przedmiotów od darczyńców: 
 Burmistrz Miasta Lidzbarka Warm. - piłka do kosza z autografem Gortata - 500zł 
 Fundacja "Nad Symsarną" -  Agal oryginalny krążek do noszenia Kafiji - 200zł 
 Fundacja "Nad Symsarną" - Kafij (Agrafatka) oryginalna chusta Kurdów - 300zł 
 Aleksandra Jaworska - Karnet na zajęcia jogi - 150zł 
 Aleksandra Jaworska - Karnet na zajęcia jogi - 50 zł 
 Fundacja "Nad Symsarną" - Pluszak owieczka - 20zł 
 Fundacja "Nad Symsarną" -  Oryginalna plakietka żołnierza polskiego misji pokojowej 

Wzgórz Golan - 50 zł 
 Fundacja "Nad Symsarną" - Pluszak łoś - 50 zł 
 Fundacja "Nad Symsarną" - pluszak Piesek - 20 zł 
 Fundacja "Nad Symsarną" - Pluszak Krówka - 20 zł 
 Fundacja "Nad Symsarną" - Zegarek damski z Afganistanu - 350 zł 
 ze zbiórki podczas turnieju piki nożnej zebrano – 3362.50 zł 
 ze zbiórki w przedszkolu w "Tęcza" -  2035.82zł 
 ze  zbiórki do puszki - 45.53zł 
 darowizna Pana Posła Piotra Cieślińskiego– 200zł 
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Łącznie zebrano: 15 283.85 zł 
 
Wydatki poniesione na leczenie Miłoszka: 

 Turnus rehabilitacyjny "Neuron" w  Bydgoszczy – 6100zł 
 Wstępna opłata za turnus rehabilitacyjny „Tratwa” – 400zł 
 Turnus rehabilitacyjny „Tratwa” – 5100zł 
 Przelew na konto Matki Miłoszka - 2000zł 
 Terapia logopedyczna - 180 zł                     
 Terapia logopedyczna  - 340 zł 
 Koszty obsługi konta Miłoszka – 258.80 zł 
 Koszty zbiórek ogólnie – 905.05 zł 

Współpraca rodziców z naszą fundacją zakończyła się. Rodzice Miłoszka wybrali 
warszawską  fundację,  współpracującą ze szpitalem, w którym leczony jest Miłoszek. 
Życzymy dużo zdrowia i wytrwałości  w leczeniu i rehabilitacji. 
 
 

V. INNE WYPŁACONE ZAPOMOGI: 
 
W roku 2019 do Fundacji „Nad Symsarną” wpłynęło tylko sześć wniosków o zapomogę. 
Wszystkie zostały załatwione pozytywnie: 
 
- w wysokości 1000 zł. dla dziecka : Kacper Szurawski 
- w wysokości 1000 zł. dla dziecka : Dawid Stefaniuk 
- w wysokości 1000 zł. dla dziecka : Julia Szymańska 
- w wysokości 1000 zł. dla dziecka : Felicjan Jędras 
- w wysokości 1000 zł. dla dziecka : Aurelia Rogulska 
 
Wypłacone dotacje były udzielane na podstawie aktualnych zaświadczeń o chorobie dziecka 
podpisanych przez prowadzących lekarzy specjalistów. Fundacja  pokrywa wydatki nie tylko 
związane z rehabilitacją, zakupem drogich lekarstw, protez itp. lecz także finansuje 
wypoczynek wakacyjny chorego dziecka, jeśli lekarz na to pozwoli. 
 
Spadek ilości wniosków o zapomogę wynika przede wszystkim ze zdecydowanego 
polepszenia się sytuacji materialnej polskich rodzin z tytułu otrzymywania miesięcznej 
dopłaty „500+”. 
 W świetle powyższych faktów oferta Fundacji przestaje być atrakcyjna. Dlatego w roku 
następnym Zarząd zamierza uruchomić wsparcie finansowe dla osób starszych, samotnych i 
schorowanych, nie zamykając jeszcze programu dzieciecego.  
 

VI. DZIAŁANIA FUNDRAISINGOWE.  

Od roku 2019 zostały wdrożone nowoczesne usprawnienia komunikacyjno-informacyjne, 
dotychczas przez Fundację pomijane. Zaktualizowano stronę internetową Fundacji oraz 
FanPage na Fb, gdzie były zapowiadane i odnotowywane wszystkie wydarzenia związane z 
działalnością Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną”. 
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1) Program Pitax 

Od lutego 2019r Fundacja dołączyła do ogólnokrajowego Programu Pitax. Dzięki tej 
współpracy mogą Państwo za pośrednictwem naszej strony internetowej, dostać się na 
stronę Pitax.  

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. 

2) Siepomaga.pl  

Nawiązaliśmy także kontakt i 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 nawiązała stałą współpracę z Fundacją FaniMani, co 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 e wybrana organizacja otrzyma z tej kwoty 2,5 %. Grosz do grosza… aż miło! 

 

VII. 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 2019. 
Zarząd Fundacji: 

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

Rada Programowa: 
o Piotr Cieśliński 
o Jarosław Kogut 
o Lucyna Pawicka 
o Joanna Smoliniec 
o Marta Szuter 

http://www.pitax.pl/
http://www.funduszlokalny.org/
mailto:biuro@funduszlokalny.org
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Kolegium Nadzorujące: 
• Iwona Gawerska - wiceprzewodnicząca 
• Ewa Pleskot 
• Izabela Chowańska 

 Piotr Misiak - przewodniczący 
 
Kolegium Nadzorujące sprawuje wewnętrzny nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji. 
W grudniu 2019 r Pan Piotr Misiak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego 
Kolegium Nadzorującego w Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” i zaproponował 
przekazanie swojej funkcji wiceprzewodniczącej Pani Iwonie Gawerskiej. 
 
Pracownicy etatowi: 

 Wanda Harań – główny księgowy 

 Anna Grzegrzółka – pracownik biurowy z obsługą kadr 

 Robert Żyliński – pracownik ds. fundraisingu i komunikacji 
 
Stażystki 

 Joanna Widuto 

 Joanna Łukaszewicz 
 

 
 

 
 
 
 
 

W załączeniu:  
plik zawierający ilustracje, kopie pism, plakatów, fotografii itp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  
Anna Grzegrzółka 
Robert Żyliński 


