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OPIS DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W ROKU 2008 
 

1. Misja i miejsce działania 

1.1 Misja Nidzickiego Funduszu Lokalnego 

 

Misją Nidzickiego Funduszu Lokalnego jest poprawa jakości życia mieszkańców powiatu nidzickiego 
poprzez gromadzenie, zarządzanie i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i inicjatywy w zakresie 
rozwoju oświaty, kultury, ochrony środowiska, ochrony zabytków i spraw obywatelskich. Fundusz wspiera 
także młode, zdolne osoby, przyznając im stypendia. Nidzicki Fundusz Lokalny działa na terenie powiatu 
nidzickiego (gmina: Nidzica, Kozłowo, Janowo, Janowiec Kościelny). 

 

1.2 Nidzicki Fundusz Lokalny należy: 

 

  Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce 

 

 Stowarzyszenia Forum Darczyńców w Polsce 
 

 Transatlantyckiej Sieci Funduszy Lokalnych 
 

2. Struktura Nidzickiego Funduszu Lokalnego 
 

2.1   Zarząd Nidzickiego Funduszu Lokalnego O K A L N E G O  
 

1. Margol Barbara – Prezes Zarządu, 
2. Zawieska Andrzej– Członek Zarządu, 
3. Zakrzewski Edward – Członek Zarządu.  

 

2.2  Administracja 

 

1. Margol Barbara – dyrektor biura 
2. Jaszczerska Monika – główna księgowa 
3. Bagińska Agnieszka – koordynator programowy 
4. Kowalkowska Iwona - stażysta 
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Działania Nidzickiego Funduszu Lokalnego 
 
Nidzicki Fundusz Lokalny rozpoczął działalność w 1999r. i jest zarejestrowany w Sądzie 
Rejonowym w Olsztynie pod numerem KRS: 0000047959 jako Stowarzyszenie.  
 
Stowarzyszenie gromadzi fundusze, z których dochody wykorzystywane są do spełniania 
potrzeb charytatywnych społeczności – od przyznawania stypendiów dla uzdolnionych i 
niezamożnych studentów oraz uczniów szkół średnich, poprzez wspieranie działań innych 
organizacji społecznych.  

 

 

3. Programy Stypendialne 

3.1 Program Stypendialny „Moje Stypendium” 

 

Z Programu Stypendialnego „Moje Stypendium” mogą korzystać absolwenci szkół średnich i 
studenci jednolitych studiów dziennych, uczelni państwowych, kończących się uzyskaniem tytułu 
magistra, zamieszkali na terenie powiatu nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, 
Janowo, Kozłowo w województwie warmińsko - mazurskim, którzy spełniają następujące 
warunki:  

• osiągają średnią ocen na świadectwie maturalnym 4,3 lub w indeksie co najmniej 4,0  

• są finalistami olimpiady przedmiotowej lub mają udokumentowane szczególne osiągnięcia w 
innych dziedzinach,  

• znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

W roku akademickim 2008/2009 pomoc finansową otrzymało 8 stypendystów na łączną kwotę 
27.360 zł. 

 

3.2 Program Stypendialny Prymus 

 

Celem programu jest pomoc uzdolnionym i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej 
uczniom szkół średnich, zamieszkałym i uczącym się na terenie gmin: Nidzica, Janowo, 
Janowiec Kościelny, Kozłowo. Pomoc przyznawana jest w formie stypendiów na zakup 
książek i pomocy naukowych, pokrycie kosztów pobytu w internacie, opłaty za kursy języków 
obcych.  

Stypendia przyznawane są uczniom, którzy spełniają poniższe warunki: 

• osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,0 na świadectwie na koniec roku, 

• są finalistami olimpiad przedmiotowych lub mają udokumentowane inne szczególne 
osiągnięcia, 

• znajdują się w trudnej sytuacji materialnej 

• aktywnie angażują się w działania społeczne 

W roku szkolnym 2008/2009 pomoc z Programu Stypendialnego „PRYMUS” otrzymało 23 
uczniów na łączną kwotę 34.500 zł. 
Realizacja Programu Stypendialnego PRYMUS na rok szkolny 2008/2009 jest możliwa dzięki 

dofinansowaniu przez Fundację im. Stefana Batorego oraz Starostwo Powiatowe w Nidzicy. 
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3.3 Program Stypendia Pomostowe 

 
Celem Programu jest wsparcie młodzieży ze wsi i miast (do 20 tys. mieszkańców) w podjęciu 
decyzji o kontynuowaniu nauki na studiach wyższych. Program ma ułatwić młodzieży 
podjęcie dziennych studiów magisterskich na wszystkich kierunkach wyższych uczelni 
państwowych poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszym roku studiów.  
 
Program „Stypendia Pomostowe” jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego i 20 pozarządowych Organizacji Lokalnych 
rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (wyłonione z grupy 
organizacji uczestniczących w Programie Równe Szanse realizowanego przez Fundację 
Batorego).  
 
W roku akademickim 2008/2009 Nidzicki Fundusz Lokalny rekomendował do Programu 13 
studentów, którzy otrzymali stypendium na łączną kwotę 49.400 zł. 
 
Program administrowany jest przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. 
 

3.4 Program Stypendialny OLIMPIJCZYK 

Program Stypendialny Olimpijczyk jest pilotażowym programem Nidzickiego Funduszu 
Lokalnego. Adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych powiatu nidzickiego, którzy: 
1.     uzyskali tytuł „Laureata” lub „Finalisty” w konkursach przedmiotowych organizowanych 
przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie 
2.     zajęli I, II lub III miejsce w Ogólnopolskich i Międzynarodowych konkursach 
tematycznych 
3.     posiadają uzdolnienia w dziedzinie artystycznej (np. malarstwo, grafika, muzyka, rzeźba) 
oraz dokumentację potwierdzającą talent (udział w wystawach, wycinki prasowe, dyplomy) 
  
Celem Programu jest finansowe wspieranie młodzieży, która osiąga wysokie wyniki w 
określonej dziedzinie oraz rozwój działań artystycznych wśród uczniów gimnazjum powiatu 
nidzickiego. 
W roku szkolnym 2008/2009 pomoc z Programu Stypendialnego „OLIMPIJCZYK” otrzymało 
7 uczniów gimnazjum na łączną kwotę 19.740 zł. 
 

4. Programy Grantowe 

4.1 Działaj Lokalnie VI 

„Działaj Lokalnie VI jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem - Nidzicki 
Fundusz Lokalny. 

Celem programu jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których 
mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich 
skutki.  

W ramach konkursu o dotacje mogły ubiegać się fundacje i stowarzyszenia oraz inicjatywy 
obywatelskie działające przy szkołach, domach kultury, bibliotekach. 
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Komisja Grantowa po rozpatrzeniu 25 wniosków ostatecznie przyznała 20 dotacji na łączną 
kwotę 55.000 zł na realizację projektów w powiecie nidzickim w okresie od 01 maja 2008 do 
31 grudnia 2008r.  

5. Programy Edukacyjne, młodzieżowe i inne 
 
5.1 „Profesjonalna Organizacja Pozarządowa” 
 
W 2008 roku Nidzicki Fundusz Lokalny zrealizował projekt "Profesjonalna Organizacja 
Pozarządowa". Głównym celem projektu było wzmocnienie  organizacji pozarządowych 
powiatu nidzickiego i przygotowanie ich do realizacji projektów z wykorzystaniem funduszy 
unijnych oraz dotacji samorządów i funduszy pomocowych,  poprzez  wykształcenie kadr 
księgowych dla organizacji,  w  formie  szkoleń specjalistycznych (prowadzenie księgowości 
w ngo), stażu w organizacjach pozarządowych  oraz  konsultacji prawno-księgowych 

W ramach projektu uruchomiony został również  Punkt Konsultacyjny , w którym 
porad  udzielał ekspert na temat „zasad księgowości w organizacjach pozarządowych”. W 
rezultacie ze szkoleń skorzystało 20 przedstawicieli ngo, a 30 organizacji pozarządowych 
skorzystało z porad prawno-księgowych oferowanych w Punkcie Konsultacyjnym. Projekt 
„Profesjonalna Organizacja Pozarządowa” dofinansowany został ze środków Warmińsko –
Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego  w Olsztynie oraz   Urzędu Miejskiego w Nidzicy. 
 
5.2 Szkoła Języków Obcych „OSCAR” 
Od 2008 roku Nidzicki Fundusz Lokalny organizuje szkolenia z języka angielskiego. W 
szkoleniach uczestniczy 70 osób – dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Zajęcia w szkole 
odbywają się w godzinach popołudniowych (od 16:00 do 19:10) dwa razy w tygodniu po 1,5 
godziny zegarowej. Szkolenia oferują: 

• Optymalnie rozplanowany cykl nauki 
• Różne rodzaje i poziomy zajęć 
• Małe grupy  - ok. 10 osób 
• Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów o sprawdzonych 

kwalifikacjach 
• Oryginalne podręczniki i nowoczesne pomoce audiowizualne 
• Systematyczne sprawdzanie postępów w nauce 
• Certyfikaty i świadectwa ukończenia 

 
 

6.  Działania Charytatywne  
 

6.1 „Złotówka do Szczęścia” 

 

 „Złotówka do Szczęścia” jest programem Nidzickiego Funduszu Lokalnego, którego celem 
jest angażowanie młodzieży w działania filantropijne oraz wypracowanie modelu współpracy  
z Funduszem w zakresie:  

• identyfikowania potrzeb młodzieży, 

• udziału w zbieraniu pieniędzy, 

• udziału w pracach komisji grantowej,  

• tworzenia procedur przyznawania grantów. 
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Akcja „Złotówka do szczęścia” organizowana jest corocznie w dniu 6 grudnia, obchodzonym 
w Nidzicy jako Dzień Dobroczynności. 

W 2008r. w akcji „Złotówka do Szczęścia” uczestniczyli stypendyści Programu 
Stypendialnego PRYMUS oraz wolontariusze. Zbiórka była przeprowadzona na terenie 
miasta Nidzica. „Mikołaje” z pełnymi workami słodyczy zachęcali mieszkańców do 
przekazania symbolicznej złotówki na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dzieci i 
młodzieży . W wyniku akcji zebrano kwotę 583,98 zł. 

 

6.2 Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku – GREGOROVIUSY 2008” 

 

„GREGOROVIUSY”, to konkurs mający na celu wyróżnianie osób i przedsiębiorstw, które w 
sposób szczególny angażują się we wspieranie inicjatyw społecznych w powiecie nidzickim.  

Tytuł „Dobroczyńca Roku” przyznawany jest w dwóch kategoriach: 

• Osoba indywidualna,  

• Instytucja, przedsiębiorstwo prywatne, przedsiębiorstwo państwowe.  

Nagrodą w Konkursie jest statuetka „GREGOROVIUSA” nawiązująca do postaci Ferdynanda 
Gregoroviusa – wielkiego nidzickiego filantropa, który wspierał edukację dzieci i młodzieży.  

Do konkursu na Dobroczyńcę Roku w kategorii „Osoba Indywidualna” wpłynęło 9 nominacji, 
natomiast w kategorii „Instytucja, przedsiębiorstwo” -  7.  

W kategorii „Osoba Indywidualna”  Kapituła Konkursu postanowiła przyznać  tytułu  
„Dobroczyńcy Roku 2008” i statuetkę Gregoroviusa  ks. Andrzejowi Bawirsz z Napiwody 

W kategorii „Instytucja, przedsiębiorstwo prywatne, przedsiębiorstwo państwowe” tytuł 
„Dobroczyńcy Roku 2008” i statuetkę Gregoroviusa otrzymała Firma Handlowa „ALPI” z 
Janowca Kościelnego. 

 

Wyróżnieni w  2008 roku: 

 

Instytucja, przedsiębiorstwo państwowe, prywatne: 

 

� ROL – AGRO - Orłowo  

� Bank Spółdzielczy w Nidzicy  

� Prywatne Gospodarstwo Rolne w Szkotowie - Bolesław Tołłoczko 

� Szkółka Roślin Ozdobnych Orzechowski Sławomir - Tatary  

� Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Dariusz Piotrowski - Janowiec Kościelny 

� JASAM - Nidzica 

 

Osoba indywidualna: 

 

� Agata Dudzińska - Ząbki 

� Tadeusz Hinc - Nidzica 

� Robert Kunicki - Nidzica 

� Adam Szałanda  - Nidzica 

� Aszot Yegoryan - Janowo  

� Jan Samsel- Kozłowo  
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7. Formy pozyskiwania środków na działania Nidzickiego Funduszu 
Lokalnego 
 

7.1    1% podatku na rzecz Nidzickiego Funduszu Lokalnego 

 
Od 30 kwietnia 2004r. Nidzicki Fundusz Lokalny posiada status organizacji pożytku 
publicznego i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
0000047959.  
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawą o podatku 
dochodowym od osób fizycznych, wszyscy podatnicy mogą przekazać 1 % swojego 
podatku dla organizacji pożytku publicznego, czyli także dla Naszego Funduszu.  
Środki zebrane z tytułu 1% przeznaczone zostały na Programy Stypendialne dla zdolnej 
młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin. W 2008 roku z tytułu 1% wpłynęła kwota 
24.467,57 zł 

7.2 Odpisy od wynagrodzeń 
 

• pracowników Banku Spółdzielczego w Nidzicy,  

• pracowników Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA, 

• pracowników Starostwa Powiatowego w Nidzicy, 

• pracowników Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Nidzicy 

• pracowników Zespołu Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie 

• pracowników PSS „Społem” w Nidzicy 

• pracowników Urzędu Gminy w Janowie 

• pracowników Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Nidzicy 

 

7.3 Darowizny z zagranicy 
 

• Brian LaViolette Scholarship Foundation 
• Robert D. Nueske 
• Casey Cuene 
• Laurie Calvert 
• Weyers Family Foundation 
• Michael & Susan Smullen 

 

7.4 Darowizny firm i instytucji 

� Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce – Warszawa 
� Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi 
� Fundacja Agory 
� Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
� Bank Spółdzielczy – Nidzica 
� Biuro Rachunkowe – Barbara Płoska 
� Członkowie Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Nidzicy 
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� DOM Spółka Jawna Marek Miszkiewicz, Robert Miszkiewicz 
� Fundacja im. Stefana Batorego 
� INS – BUD s.c. – Nidzica 
� ISOROC POLSKA S.A. 
� KAMET sp. z o.o - Nidzica 
� Kengraf Poligrafia - Kętrzyn 
� MP - Nidzica 
� NIDEX – Nidzica  
� Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” 
� Nidzicki Ośrodek Kultury 
� Pracownia Witraży ROMA – Robert Bogdański 
� Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo Transportowych – Nidzica 
� Starostwo Powiatowe w Nidzicy 
� Zakład Stolarski Antoni Ostrowski - Nidzica 

7.5 Darczyńcy indywidualni 

� Byrski Maria Łukasz 
� Czerw Wojciech 
� Hinc Tadeusz 
� Kubiniec John i Agnieszka– Warszawa 
� Kiliś Wanda 
� Kruszlińska Danuta 
� Majewska Bożena 
� Malinowska Janina i Jerzy Kosior – Wykno  
� Parecki Tomasz – Nidzica 
� Smagała Alina 
� Stanowski Krzysztof – Warszawa  
� Szczepkowski Piotr 
� Wróblewscy Agnieszka i Andrzej Krzysztof– Warszawa 
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