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Za nami pierwsza dekada, przed nami – kolejne…

naszą ogromną wdzięczność i podziękowania wszystkim
tym, dzięki którym Nidzicki Fundusz Lokalny funkcjonuje

Dziękujemy za pracę, zaangażowanie i serce okazywane
naszej organizacji przez wszystkich, którzy wspierali nas
i wspierają nadal. Mamy nadzieję, że zaangażowanie wielu
osób i organizacji w działania Funduszu, często znacznie
wykraczające poza nasze oczekiwania, dostarczyło
i będzie dostarczać wiele satysfakcji z aktywnego
uczestnictwa w procesie zmieniania rzeczywistości wokół
nas.

Jestem przekonana, że mijające dziesięć lat to dopiero

Szanowni Państwo,

oddajemy do rąk Państwa jubileuszowe
podsumowanie dziesięciu lat działań
Nidzickiego Funduszu Lokalnego. Jego
celem jest pokazanie efektów naszej
pracy, ale to również okazja, by wyrazić

tym, dzięki którym Nidzicki Fundusz Lokalny funkcjonuje
i spełnia swoje zadania.

Związaliśmy się trwale z naszą lokalną społecznością i jej
problemami, wierzymy też, że przynajmniej części z nich
udało nam się zaradzić, pomóc tym, którzy w różnej formie
potrzebowali naszego wsparcia.

Dziesiąta rocznica utworzenia Nidzickiego Funduszu
Lokalnego była też dla nas okazją do podsumowania
i oceny zrealizowanych przez nas działań, projektów.
Niewątpliwie mamy się czym pochwalić, ale też zdajemy
sobie sprawę, jak wiele jeszcze przed nami do zrobienia.
Wiemy też, że niektóre projekty mogliśmy poprowadzić
inaczej, lepiej. Nostalgiczne, ale i samokrytyczne
spojrzenie w przeszłość pozwoli nam wyciągnąć wnioski
z dotychczasowych działań, by w przyszłości Fundusz
jeszcze lepiej i trafniej odpowiadał na lokalne potrzeby.

Jestem przekonana, że mijające dziesięć lat to dopiero
początek wspaniałej historii filantropii, współpracy, nowych,
interesujących wyzwań. Z perspektywy czasu wiem już, że
nasze motto wyrażone w słowach S. Żeromskiego „My
wiemy, że jest dobro, wiemy, że stoi ono wyżej niż piękno”
jest ciągle żywe, i że podziela je coraz większe grono osób
i organizacji – przyjaciół Nidzickiego Funduszu Lokalnego.

Barbara Margol

Prezes Zarządu

Nidzicki Fundusz Lokalny
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Historia 

Zaczęło się w 1997 roku…
…czyli tak naprawdę nie dziesięć, a dwanaście lat temu.
Czasem piękne historie mają trudny początek i podobnie
było w przypadku Funduszu. Wszystko zaczęło się latem
1997 roku, od grupy znajomych chcących pomóc młodej
osobie, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji
życiowej. Wspólnymi siłami ufundowano pierwsze
stypendium umożliwiające kontynuację nauki. Ta
spontaniczna inicjatywa szybko nabrała bardziej
sformalizowanego kształtu – wiodącą rolę objęła Fundacja
Nida, która we wrześniu 1997 r., dzięki wsparciu lokalnych
przedsiębiorców współpracujących z Fundacją, uruchomiła

Stworzony w 1997 r. Fundusz stypendialny w dalszym
ciągu funkcjonował w ramach Fundacji Nida, ale
współpraca z Akademią Rozwoju Filantropii zakładała
uruchomienie oddzielnej organizacji (właśnie funduszu
lokalnego) i zgromadzenie dla niej kapitału żelaznego –
nienaruszalnej podstawy do dystrybucji środków – na wzór
funduszy amerykańskich. Zadanie postawione przed grupą
nidzicką było ambitne – w ciągu roku (od kwietnia 1999 r.
do kwietnia 2000 r.) należało zgromadzić 100 tys. zł na
kapitał żelazny, było to warunkiem otrzymania wsparcia
finansowego w wysokości kolejnych 100 tys. W niedużejprzedsiębiorców współpracujących z Fundacją, uruchomiła

fundusz stypendialny. Pierwsze 12 stypendiów przyznano
na drugi semestr roku szkolnego 1997/1998, skierowane
były one do studentów z powiatu nidzickiego. Nie wiadomo
jak dalej potoczyłyby się losy funduszu stypendialnego,
gdyby nie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.
W 1998 r. organizacja ta uruchomiła program „Grosz do
grosza” – jego celem było utworzenie w Polsce nowej,
znanej w USA, formy organizacji pozarządowych –
funduszy lokalnych. W Nidzicy powołano w tym celu grupę
inicjatywną, w skład której weszli przedstawiciele biznesu,
NGO oraz samorządu (Andrzej Zawieska, Tadeusz
Miecznikowski i Krzysztof Margol). Grupa ta przez cały
czas była pod opieką Akademii – merytoryczną,
organizacyjną, finansową i szkoleniową. Tworzone w tym
samym czasie w różnych miejscach w Polsce fundusze
wybierały różne obszary działalności, w Nidzicy od samego
początku główny cel był oczywisty – stypendia.

finansowego w wysokości kolejnych 100 tys. W niedużej
Nidzicy zadanie to wydawało się nieosiągalne, jednak
wsparcie dla nowotworzonej organizacji od początku
zadeklarowało ponad 60 lokalnych przedsiębiorców,
ogromną pomoc zaoferował m.in. Bank Spółdzielczy, który
od samego początku aktywnie wspiera Fundusz Lokalny.
Środki zbierano też podczas imprez charytatywnych (m.in.
w maju 1999 roku miał miejsce II Bal Charytatywny).
W tym samym czasie trwały prace nad formalnym
utworzeniem nowej organizacji. 5 sierpnia 1999 r. miało
miejsce spotkanie założycielskie – komitet założycielski
stanowili Barbara Płoska, Józef Kiliś i Krzysztof Margol.
18 października stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny
zostało zarejestrowane w sądzie.

W efekcie prowadzonych działań utworzono nową
organizację, a do kwietnia 2000 r. zgromadzono
107 tys. zł, czyli nieco więcej niż wymagane minimum.
Misja została zatem wykonana, a wyposażony w kapitał
żelazny Nidzicki Fundusz Lokalny zaczął działać...
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Nidzicki Fundusz Lokalny dzisiaj

Cele

Po 10 latach działań nasza misja i główne cele pozostają
niezmienne – to poprawa jakości życia mieszkańców
powiatu nidzickiego poprzez gromadzenie, zarządzanie
i dystrybucję funduszy na cele dobroczynne i inicjatywy
w zakresie rozwoju gospodarczego, oświaty i kultury,
ochrony środowiska, ochrony zabytków i spraw
obywatelskich.

Nasza główna działalność koncentruje się wokół czterech 
obszarów:

• Stypendia dla uczniów i studentów

• Finansowe i organizacyjne wspieranie inicjatyw lokalnych

• Programy edukacyjne, skierowane przede wszystkim do 
młodych ludzi

• Działalność charytatywna – organizacja wydarzeń i 
imprez dobroczynnychDziałalność

Od początku swojej działalności Fundusz skupiał się na
wspieraniu studentów i uczniów poprzez uruchamianie
programów stypendialnych. Już w 2001 r. uruchomiono
program Prymus (dla uczniów szkół średnich), a potem
kolejne. Fundusz zaangażował się również w realizację
programu grantowego Działaj Lokalnie oraz w wiele innych
ciekawych projektów. Dziś Nidzicki Fundusz Lokalny to
organizacja znana i uznana, realizująca rozmaite programy
angażujące inne organizacje, instytucje, wolontariuszy,
ekspertów. Staramy się cały czas działać na rzecz naszej
lokalnej społeczności – przyznajemy stypendia dla
uzdolnionej i niezamożnej młodzieży, wspieramy działania
innych organizacji, współpracujemy z młodzieżą.
Fundusze, które zdobywamy, są gromadzone i
inwestowane – nieustannie zarabiają, by lepiej i
skuteczniej spełniać potrzeby naszej społeczności. W
naszych działaniach wspierają nas firmy, instytucje oraz
osoby fizyczne.
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Nasz zespół – struktura Funduszu 

Zarząd
• Barbara Margol
• Andrzej Zawieska
• Edward Zakrzewski

Rada
• Anna Bartosiak
• Waldemar Bęski

Komisja Rewizyjna
• Anna Bartosiak

• Waldemar Bęski

• Bogdan Kalinowski     

• Marek Kaszubski 

• Tadeusz Miecznikowski

• Barbara Płoska

• Eugeniusz Sławiński   • Waldemar Bęski
• Bożena Biegańska
• Antoni Grochal 
• Bogdan Kalinowski
• Marek Kaszubski
• Józef Kiliś 
• Marcin Konieczny 
• Krzysztof Margol
• Tadeusz Miecznikowski 
• Cecylia Mikołajska 
• Maciej Parecki 
• Barbara Płoska 
• Halina Pyszko 
• Eugeniusz Sławiński 
• Zofia Wnorowska 

• Eugeniusz Sławiński   

• Zofia Wnorowska 

Pracownicy Funduszu
• Barbara Margol – Prezes Zarządu

• Agnieszka Bagińska – koordynator programowy

• Monika Jaszczerska – główna księgowa

• Iwona Kowalkowska – administracja 
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Stypendia 

Programy Stypendialne

Stypendia to jeden z kluczowych obszarów naszej działalności, a idea
pomocy młodym uzdolnionym ludziom była impulsem, dzięki któremu
powstał Nidzicki Fundusz Lokalny. Zaczynaliśmy od 12 stypendiów, dziś
przyznajemy ich ok. 50-60 każdego roku, a łączna kwota środków
przeznaczonych na stypendia przekroczy wkrótce milion zł.

Nidzicki Fundusz Lokalny każdego roku wspiera uczniów
i studentów z naszego powiatu. Oceną kandydatów
i wyborem stypendystów zajmuje się komisja stypendialna,
w skład której wchodzą przedstawiciele lokalnych
organizacji, instytucji, firm. Pierwsze przyznane przez nas
stypendia skierowane były wyłącznie do studentów,
obecnie Fundusz prowadzi szereg programów
stypendialnych przeznaczonych dla różnych grup
młodzieży:

• Prymus – program stypendialny wspierający uczniów
szkół średnich z powiatu nidzickiego.

• Stypendia Pomostowe – stypendia przyznawane na
pierwszym roku studiów, ułatwiające rozpoczęcie
dziennych studiów magisterskich na wszystkich
kierunkach wyższych uczelni państwowych

• Żak – stypendia dla absolwentów szkół średnich oraz
studentów uczelni państwowych

• Moje Stypendium – program przeznaczony dla
studentów wyższych uczelni z powiatu nidzickiego

• Agrafka – stypendia dla młodzieży wybitnie
utalentowanej w dziedzinach humanistycznych, ścisłych
i artystycznych

• Agrafka Muzyczna – program stypendialny Fundacji J&S
Pro Bono Poloniae dla uzdolnionych uczniów szkół
muzycznych II stopnia

• Olimpijczyk – pilotażowy program stypendialny
adresowany do uczniów szkół gimnazjalnych

• Krymsko – Tatarski Program Stypendialny – pomaga
Krymsko – Tatarskim studentom uczącym się w Polsce.
Program realizowany wspólnie z Fundacją Edukacja dla
Demokracji

• Stypendium im. Józefa Kilisia – stypendium dla
najlepszego studenta studiów humanistycznych z powiatu
nidzickiego
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Prymus
Program stypendialny wspierający młodych zdolnych
uczniów szkół średnich z powiatu nidzickiego. Jego celem
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 w województwie warmińsko-
mazurskim.

Pomoc przyznawana jest w formie stypendiów na zakup
książek i pomocy naukowych, pokrycie kosztów pobytu
w internacie, opłaty za kursy języków obcych. Program
dofinansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego
oraz Starostwo Powiatowe w Nidzicy.

W ramach programu stypendialnego Prymus Nidzicki

Fundusz Lokalny przyznał dotychczas 251

Żak
Program powołany został we wrześniu 1997r., a od 1999r.
Jest jednym z programów Nidzickiego Funduszu
Lokalnego. Celem programu stypendialnego ŻAK jest
finansowa pomoc absolwentom szkół średnich i studentom
jednolitych studiów dziennych magisterskich uczelni
państwowych zamieszkałym na terenie powiatu
nidzickiego: gminy Janowiec Kościelny, Nidzica, Janowo,
Kozłowo w województwie warmińsko – mazurskim.

W ramach programu stypendialnego Żak Nidzicki Fundusz

Lokalny przyznał dotychczas 103 stypendia
na łączną kwotę 201.700 zł.

stypendiów na łączną kwotę 282.500 zł.
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Stypendia Pomostowe
Celem Programu jest wspieranie młodzieży ze wsi
i małych miast w 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 Fundacji Edukacyjnej
Przedsiębiorczości, 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 ramach programu Stypendiów Pomostowych Nidzicki

Od 2006 roku Nidzicki Fundusz Lokalny uczestniczy
w Programie "Moje Stypendium". W ramach programu
„Moje Stypendium” przyznawane są dotacje do programów
stypendialnych prowadzonych przez Lokalne Organizacje
Stypendialne (LOS), mające siedzibę w miejscowościach
do 100 tys. mieszkańców. Szczegóły na temat Programu
dostępne są na stronie www.mojestypendium.pl

W ramach programu Moje Stypendium Nidzicki Fundusz

Lokalny przyznał dotychczas 11 stypendiów na

łączną kwotę 54.720 zł.

W ramach programu Stypendiów Pomostowych Nidzicki

Fundusz Lokalny przyznał dotychczas 83
stypendia na łączną kwotę309.400 zł.

Moje Stypendium
To partnerski program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju
Filantropii w Polsce. Głównym celem jest wyrównywanie
szans edukacyjnych oraz motywowanie uczniów i
studentów do dalszego rozwoju i pracy, a także
popularyzacja idei stypendiów edukacyjnych w Polsce. To
unikalny program łączący finansowe wsparcie programów
stypendialnych i działalność informacyjno - doradczą
z badaniem dostępności edukacji, w szczególności na
poziomie lokalnym.
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Agrafka
Program adresowany jest do wybitne utalentowanej
młodzieży (w dziedzinach humanistycznych, ścisłych
i artystycznych), przede wszystkim gimnazjalnej i licealnej
z terenu powiatu nidzickiego. Program Agrafka
finansowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce, Fundację Agora i Fundusz Stypendialny Rodziny
Wróblewskich.

W ramach programu Agrafka Nidzicki Fundusz Lokalny

przyznał dotychczas 17 stypendiów na łączną

kwotę34.500 zł.

Otwarta Filharmonia Agrafki 

Olimpijczyk
To pilotażowy program adresowany do uczniów szkół
gimnazjalnych powiatu nidzickiego – laureatów konkursów
i olimpiad przedmiotowych i tematycznych, a także do
uczniów uzdolnionych artystycznie (np. malarstwo, grafika,
muzyka, rzeźba). Celem Programu jest finansowe
wspieranie młodzieży, która osiąga wysokie wyniki w
określonej dziedzinie oraz rozwój działań artystycznych
wśród uczniów gimnazjum powiatu nidzickiego.

W ramach programu Olimpijczyk Nidzicki Fundusz Lokalny

przyznał dotychczas 7 stypendiów na łączną

kwotę19.740 zł.

Otwarta Filharmonia Agrafki 
Muzycznej 
Program stypendialny Fundacji J&S Pro Bono Poloniae,
zainicjowany w 2001 roku dla uzdolnionych uczniów szkół
muzycznych II stopnia oferujący wsparcie edukacyjne,
promocyjne oraz finansowe.

W ramach programu Nidzicki Fundusz Lokalny przyznał

dotychczas 5 stypendiów na łączną kwotę

10.500 zł.
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Krymsko – Tatarski Program 
Stypendialny 
Celem Programu jest finansowa pomoc krymsko-tatarskim
studentom uczącym się w Polsce i osiągającym bardzo
dobre wyniki w nauce. Program realizowany wspólnie
z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

Stypendium im. Józefa Kilisia
19 marca 2003 roku utworzony został Fundusz im. Józefa
Kilisia. Józef Kiliś był jednym z założycieli Nidzickiego
Funduszu Lokalnego, człowiekiem o wielkim sercu, bardzo
zaangażowanym w działalność społeczną w powiecie
nidzickim. Stypendium Jego imienia przyznawane jest dla

Stypendia we współpracy 
z The Brian La Violette 
Scholarship Foundation
W 2004 roku nawiązaliśmy współpracę z The Brian La
Violette Scholarship Foundation, której celem była
realizacja Programów Stypendialnych. Na początku
wspólne działania zadeklarowało dwóch biznesmenów
z Wisconsin: Casey Cuene z Broadway Automotive i Bob
Nueske z Nueske Meats oraz Brian's Foundation.

W 2005 roku do Grona Darczyńców dołączyli: Weyers
Family Foundation oraz Dr. Michael and Susan Smullen
Family.

Każdy polski stypendysta otrzymał równowartość 500
dolarów oraz honorowy medal międzynarodowegonidzickim. Stypendium Jego imienia przyznawane jest dla

najlepszego studenta studiów humanistycznych z powiatu
nidzickiego.
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Dotacje, granty 

Działaj Lokalnie
Od 2004 roku, dzięki pomocy Polsko – Amerykańskiej
Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce
uczestniczymy w programie „Działaj Lokalnie”. Jego celem

Od początku swojej działalności Nidzicki Fundusz Lokalny stara się
wspierać ciekawe inicjatywy i pomysły lokalnych organizacji, instytucji
i nieformalnych grup, realizujących ważne dla lokalnej społeczności
przedsięwzięcia.

uczestniczymy w programie „Działaj Lokalnie”. Jego celem
jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności
lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują
problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich
skutki. W ramach konkursów grantowych przyznajemy
dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom
obywatelskim w takich działaniach jak: edukacja, sprawy
społeczne, kultura i rozwój lokalny.

W ramach programu Działaj Lokalnie Nidzicki Fundusz

Lokalny przyznał dotychczas 83 dotacje na łączną

kwotę279.000 zł.
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Lokomotywa
Pierwszym i głównym programem grantowym Nidzickiego
Funduszu Lokalnego w latach 1999-2003 był Fundusz
Wspierania Inicjatyw Społecznych „Lokomotywa”. Każdego
roku przyznawaliśmy lokalnym organizacjom od kilkunastu
do kilkudziesięciu dotacji na projekty z zakresu edukacji,
kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu, ochrony
środowiska, ochrony zabytków, dobroczynności, rozwoju
gospodarczego. W ramach programu Lokomotywa Nidzicki
Fundusz Lokalny przyznał w latach 1999-2003

97 dotacji na łączną kwotę56.800 zł.
.

Pracownia Umiejętności
Program „Pracownia Umiejętności” to program Polskiej
Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o., operatora sieci Era oraz
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.

Nidzicki Fundusz Lokalny w porozumieniu ze Starostwem
Powiatowym w Ełku ogłosił konkurs grantowy Pracownia
Umiejętności skierowany do organizacji młodzieżowych
oraz nieformalnych grup młodzieżowych z powiatu
ełckiego. Dotacje przyznawano na projekty zmierzające do
rozwoju zainteresowań i aktywności młodzieży z zakresu
edukacji, kultury, ekologii, kultury fizycznej i sportu.

W ramach programu Nidzicki Fundusz Lokalny przyznał

.
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W ramach programu Nidzicki Fundusz Lokalny przyznał

36 dotacji na łączną kwotę60.000 zł.



Inicjatywy edukacyjne i społeczne

Nasza działalność w minionych 10 latach nie ograniczała się do
finansowego wsparcia uczniów, studentów, organizacji i nieformalnych
grup. Nidzicki Fundusz Lokalny realizował i realizuje szereg przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym i społecznym – warsztaty, szkolenia, wymiana
zagraniczna. Szczególnym beneficjentem naszych inicjatyw jest młodzież
– z jednej strony oferujemy młodym ludziom możliwość udziału
w ciekawych i innowacyjnych projektach, z drugiej zaś – to właśnie
młodzież wskazuje nam nowe kierunki działania, możliwości i potrzeby,

Klub – Net 
Jedną z najdłużej funkcjonujących inicjatyw Funduszu (od
2003 roku) jest Klub Net - program wspierający młodych
ludzi pełnych pomysłów i chcących zmieniać siebie i swoje
środowisko. W ramach programu realizowanego dzięki
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży powstały kluby
uczniowskie w Niemczech, Polsce i Czechach. W Nidzicy,
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nidzicy działa
klub Warmia – Net. Nidzicki Fundusz Lokalny zapewnia
obsługę merytoryczną i finansową klubu. Program jest
realizowany przez licealną młodzież. Klub dysponuje
własnym pomieszczeniem w budynku szkoły.

młodzież wskazuje nam nowe kierunki działania, możliwości i potrzeby,
którym staraliśmy się i nadal staramy się sprostać.

Nidzicki Fundusz Lokalny – 10 lat działalności                                 15



Drogowskaz
Nidzicki Fundusz Lokalny, od sierpnia 2005 roku
uczestniczy w projekcie „Drogowskaz”. Jest to pilotażowy
projekt edukacyjno – profilaktyczny, mający na celu
wyrównywanie szans wśród młodzieży ze szkół
gimnazjalnych poprzez wsparcie w kreowaniu
pozytywnych postaw społecznych, aktywnego kierowania
własnym życiem i budowania własnej ścieżki zawodowej.

Projekt realizowany jest w gimnazjach powiatu
olsztyńskiego ziemskiego i grodzkiego, kętrzyńskiego oraz
nidzickiego. Obejmuje cykl szkoleń, warsztatów i obozów
integracyjno – zadaniowych.

Partnerami w tym projekcie są Olsztyńska Szkoła Biznesu,
Nidzicki Fundusz Lokalny oraz Starostwo Powiatowe w
Kętrzynie.

Młodzieżowy Klub 
Przedsiębiorczych – recepta 
na lepsze jutro
Projekt realizowany w latach 2005-2006 skierowany był do
bezrobotnych absolwentów szkół wyższych oraz
bezrobotnej młodzieży studiującej zaocznie,
zamieszkującej teren powiatu nidzickiego.

Głównym celem projektu było promowanie aktywnej
i przedsiębiorczej postawy wśród bezrobotnej młodzieży,
promowanie mobilności, elastyczności bezrobotnych,
konieczności dostosowania się do zmiennych warunków
pracy. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty
i szkolenia m.in. z zakresu poszukiwania pracy,
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, obsługiKętrzynie.
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rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, obsługi
komputera oraz kurs języka angielskiego.



EQUAL
Nidzicki Fundusz Lokalny uczestniczył w Programie
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego. W ramach działań wybudowana zostanie
„stodoła mazurska” – przyszłe centrum edukacyjne,
miejsce organizacji szkoleń i konferencji oraz wesel
mazurskich. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią
strategii Unii Europejskiej na rzecz stworzenia większej
liczby miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich
dostępu. EQUAL to laboratorium dla nowatorskich
pomysłów stanowiących odpowiedź na największe
wyzwania zmieniającego się rynku pracy.

Program PZU
Program PZU – projekt „Polska gminna – Polska
powiatowa – czy warto tu mieszkać?” realizowany był
w okresie od września 2006 r. do czerwca 2007 r.
W projekcie uczestniczyli stypendyści Nidzickiego
Funduszu Lokalnego oraz uczniowie szkół średnich
z terenu powiatu nidzickiego i olsztyneckiego. Głównym
celem projektu obejmowały zaangażowanie młodych
obywateli w działania na rzecz rozwoju swoich
miejscowości, przedstawienie możliwości praktycznego
wykorzystania wiedzy zdobytej przez młodzież w ramach
zajęć szkolnych, wyłonienie grupy młodych liderów bądź
nieformalnej grupy młodzieżowej, która zostanie
przygotowana do realizacji własnych projektów.
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Program RITA 2005/06 –
Najlepsze Polskie      

Doświadczenia
W 2006 roku Nidzicki Fundusz Lokalny był realizatorem
projektu „Problemy różne – obywatelskie metody („PROM”)
w ramach Programu RITA 2005/06 – Najlepsze Polskie
Doświadczenia finansowanego przez Polsko –
Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Edukacja
Dla Demokracji. Celem projektu PROM było przekazanie
doświadczeń polskich funduszy lokalnych w zakresie
tworzenia i realizacji programów społecznych,
w szczególności programów stypendialnych, programów
grantowych wspierających lokalne inicjatywy oraz
programów edukacyjnych dla młodzieży. Partnerami

Lokalny Program 
Stypendialny – Szansa dla  

Młodzieży
W latach 2006-2007 Fundusz zrealizował projekt oparty na
kilkuletnich doświadczeniach w realizacji programów
stypendialnych stworzonych przez lokalnych partnerów:
przedstawicieli biznesu, samorządów lokalnych,
organizacji społecznych, osób indywidualnych
i wspieranych przez wolontariuszy. Celem była promocja
lokalnych programów stypendialnych, ale także
zwiększenie świadomości społeczności lokalnych nt. idei
i funkcjonowania programów stypendialnych oraz roli
stypendiów dla młodzieży z terenów wiejskich.

programów edukacyjnych dla młodzieży. Partnerami
w projekcie były organizacje pozarządowe z Ukrainy
i Białorusi.
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Akademia  Młodzieżowych 
Animatorów
Projekt uruchomiony i realizowany w 2009 roku. Jego
celem jest budowanie i rozwój lokalnego kapitału
społecznego poprzez tworzenie nowej jakości udziału
młodzieży w życiu społecznym gminy, kształcenie
przedsiębiorczych postaw młodych ludzi otwartych na
współpracę, kreatywnych i wrażliwych społecznie.
Zrealizowane w ramach projektu działania obejmują:

• „Młodzież w działaniach społecznych” - warsztaty z
zakresu wolontariatu, zasad tworzenia i działania
organizacji pozarządowych, fundraisingu

• „Młodzież w krainie biznesu” - warsztaty z zakresu
lokalnego rynku pracy, lokalnych form wspierania

Internetowe Radio Młodych

Nidzickie Internetowe Radio Młodych to nie tylko nośnik
informacji dla młodzieży, platforma wymiany poglądów
i medium promocji lokalnych inicjatyw. To także doskonała
okazja do zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu
dziennikarstwa, komunikacji czy animacji społecznej.

W radiu emitowane są autorskie audycje, wywiady
i wiadomości przygotowane przez młodych dziennikarzy.
Pozostałą część czasu antenowego wypełnia muzyka
przygotowana przez zespół radiowy.

Radia Młodych można posłuchać na stronie
www.radiomlodych.nidzica.pl

lokalnego rynku pracy, lokalnych form wspierania
przedsiębiorczości (pożyczki, poręczenia, doradztwo,
dotacje unijne

• „Młodzież w regionalnej tradycji”- warsztaty z zakresu
rzemiosła tradycyjnego oraz tradycji regionalnych

• „Młodzież na scenie” - zajęcia teatralne

• „Młodzież w mediach” - warsztaty dziennikarskie

• „Młodzież w roli animatorów” - warsztaty z zakresu
autoprezentacji, pracy w grupie, umiejętności trenerskich i
animacyjnych

• Koncert jazzowy „Wielki jazz w małym mieście”

• Przygotowanie i uruchomienie radia internetowego (patrz
obok).
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Fundraising

Bez finansowego i organizacyjnego wsparcia naszych przyjaciół,
dobroczyńców Funduszu, sponsorów, nie bylibyśmy w stanie realizować
naszych działań. Staramy się pozyskiwać fundusze z rozmaitych źródeł,
sami również uruchomiliśmy kilka przedsięwzięć o charakterze
fundraisingowym, które na stałe zagościły w nidzickim kalendarium.

Wielki Bal Charytatywny 
Począwszy od 1998 roku organizujemy corocznie Wielki
Bal Charytatywny, z którego dochód przeznaczony jest na
wsparcie Funduszu Stypendialnego. Podczas imprezy
spotykają się nasi przyjaciele i dobroczyńcy –
przedstawiciele organizacji i osoby wspierające Nidzicki
Fundusz Lokalny. Podczas Balu mają miejsce konkursy
i zabawy, prowadzona jest również aukcja przedmiotów
przekazanych przez artystów i znane osobistości ze świata
mediów, kultury i polityki. Naszymi gośćmi w ubiegłych
latach byli m.in.: Zbigniew Wodecki, Katarzyna Jamróz,
Krzysztof Tyniec, Piotr Bałtroczyk Jerzy Połomski, Andrzej
Rosiewicz, Wojciech Gąssowski, Czerwone Gitary, Vox.
Bal charytatywny organizujemy dzięki współpracy z
Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA, Fundacją Batorego oraz
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce.
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Złotówka do szczęścia
Każdego roku, 6 grudnia to w Nidzicy Dzień
Dobroczynności. Na ulice naszego miasta wychodzą
młodzi ludzie w strojach Mikołajów, „uzbrojeni” w puszki,
którzy zbierają fundusze na wyznaczony wcześniej cel.
Program „Złotówka do Szczęścia” realizujemy dzięki
pomocy naszych stypendystów. Co roku pomaga nam
kilkadziesiąt osób.

Dotychczas w ramach akcji „Złotówka do Szczęścia”

zebrano łącznie 9.347,50 zł.

Gregoroviusy
Szczególną formą podziękowania naszym darczyńcom są
Gregoroviusy. Od 2002 roku organizujemy Konkurs o tytuł
Dobroczyńcy Roku, w którym wyróżniamy osoby
i przedsiębiorstwa w sposób szczególny angażujące się we
wspieranie inicjatyw społecznych. Nagrodą w konkursie
jest statuetka nawiązująca do postaci Ferdynanda
Gregoroviusa – wielkiego nidzickiego filantropa, który
wspierał edukację dzieci i młodzieży w XIX w.
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10 lat Funduszu – fakty i liczby

W ciągu 10 lat:
• przyznaliśmy463 stypendiów na łączną kwotę

885.700 zł
• „dochowaliśmy się” 264 stypendystów –
uczniów i studentów

• wśród naszych byłych stypendystów znaleźli się zdolni
artyści, lekarze, doradcy finansowi i biznesowi,
nauczyciele, pracownicy administracji publicznej
mieszkający i pracujący w naszym regionie, ale i

• pozyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych ponad

2.479.553 zł na realizację naszych projektów

• nasi dobroczyńcy wsparli nas kwotą 819.288 zł
wpłat i odpisów od wynagrodzeń

• w Funduszu pracowało 11 osób
mieszkający i pracujący w naszym regionie, ale i
w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu

• zrealizowaliśmy 24 projekty na kwotę

1.266.941 zł
• przyznaliśmy 216 grantów i dotacji na łączną

kwotę396.200 zł
• zgromadziliśmy Kapitał Żelazny w kwocie

750.000 zł
• w gronie naszych beneficjentów znalazło się 85
organizacji i grup nieformalnych

• wśród naszych darczyńców znalazło się 713 osób
w tym 250 Darczyńców z tytułu
1% oraz 89 instytucji i organizacji

• swój czas i pracę w postaci uczestnictwa w Komisjach i

innych organach Funduszu poświęciły nam 33
osoby
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Nasi darczyńcy

Dziękujemy

Lista naszych przyjaciół i darczyńców, którzy byli z nami przez ostatnie
10 lat (a często o wiele dłużej) jest długa. Dziękując wszystkim, poniżej
przedstawiamy listę organizacji, firm oraz osób, dzięki którym Nidzicki
Fundusz Lokalny powstał i funkcjonuje.

Organizacje, firmy, instytucje

•Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce –
Warszawa

•Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w
Polsce

•Amplico Life – Urszula Bąkowska – Nidzica

•Amplico Life S.A. – Warszawa

•Bank Handlowy Biuro Rozliczeń Operacji
Rynku Pieniężnego – Warszawa

•Bank Polskiej Spółdzielczości S. A. -
Warszawa

•Bank Spółdzielczy – Nidzica

•Biuro Miss Polonia - Warszawa

•Biuro Rachunkowe – Barbara Płoska - Nidzica

•Biuro Usług Geodezyjnych Kaszubski Marek –
Nidzica

•Business Press sp. z o.o. – Warszawa

•Cameleon Pracownia Reklamy - Nidzica

•Centrum Kształcenia Praktycznego w Nidzicy

•Cosmopolitan Cosmetics – Warszawa

•DOM Sp. j. Hurtownia Budowlana - Nidzica

•DREHABUD Sp. j. - Nidzica

•Ecores SP. Z O.O - Rzeszów

•EKO- BUD - Nidzica

•Firma Franczak – Restauracja i Hotel Zamek -
Nidzica

•Foto Video Centrum Piotr Chojnacki – Nidzica

•Fundacja Agory - Warszawa

•Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w
Łodzi

•Fundacja im. Stefana Batorego -Warszawa

•Fundacja J & S PRO BONO Poloniae –
Warszawa

•Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi Polskiej Wieś
2000 im. M. Rataja - Warszawa

•Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

•Fundacja Wspomagania Wsi - Warszawa

•Gminna Spółdzielnia „SCh” – Nidzica

•INS – BUD s.c. - Nidzica

•ISOROC POLSKA S.A. - Nidzica

•KAMET sp. z o.o - Nidzica
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•Kengraf Poligrafia – Kętrzyn

•KONSMETAL - S.A – Nidzica

•Mazur Comfort – Olsztyn

•Miejskie Wodociągi i Kanalizacja - Nidzica

•Mieszkowska Janina Zakład Pieczywa
Cukierniczego - Nidzica

•MIK sp. z o.o Pralnia Ekologiczna – Nidzica

•MK Consulting Marcin Konieczny - Olsztyn

•MP – Nidzica

•Narodowy Bank Polski

•NIDEX s.c. – Nidzica

•Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

•Nidzicki Ośrodek Kultury

•NUCLEGENA sp. z o. o. - Warszawa

•Olsztyńska Szkoła Biznesu S.C. - Bożena i
Adam Ziomek - Olsztyn

•Ośrodek Doradztwa Strategicznego s.c.

•PBK S.A. - Mława

•PERFEKT s.c. - Nidzica

•PHP Kambud – Nidzica



•PH-U HURT-US – Nidzica

•Pion – 2 Bąkowski Stanisław - Nidzica,

•PKO BP Oddział Regionalny – Olsztyn

•PKO BP S.A. Oddział w Nidzicy

•Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży -
Warszawa

•Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., operator
sieci ERA

•Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności -
Warszawa

•Powiatowy Zarząd Dróg – Nidzica

•PPHU „Gracja” – Nidzica

•PPHU „KARTON” s.c. - Nidzica

•PPUH „JUSTYNA”- Nidzica

•Pracownia Rzeźby – Tomasz Parecki

•Pracownia Witraży ROMA – Robert Bogdański

•PricewaterHouseCoopers Polska Sp. z o.o.–
Warszawa

•PRIM Nidzica

•Projektowanie i Obsługa Inwestycji Krzysztof
Ojrzyński – Nidzica

•WIBO BT s.c- Kozłowo

•"WIEJAK sp. z o.o. - Nidzica

•WIÓREK s.c. - Nidzica

•Zajazd Tusinek - Rozogi

•Zakład Energetyczny S.A. – Olsztyn

•Zakład Stolarki S.C. S. Towcik & E. Olewnik –
Nidzica

•Zakład Stolarski ”DREWNID”- Nidzica

•Zakład Stolarski- Antoni Ostrowski- Nidzica,

•Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych -
Szczecin

Darczyńcy indywidualni

•Tomasz Baraniecki

•Bożena Biegańska

•Wioletta Bielicka

•Dariusz Bonkowski

•Kamil Bublijewski

•Maria i Łukasz Byrski

•Janusz Lucjan Czapla

•Bartosz Margol

•Krzysztof Margol

•Monika Mazurczak

•Jacek Michałowski

•Zbigniew Mieruński

•Robert Milewski

•Paweł Młyński

•Anna i Jeremi Mordasewicz

•Paweł Zygmunt Niemiec

•Urszula Nowak

•Artur Nowicki

•Teresa Ogrodzińska

•Antoni Ostrowski

•Natalia i Aleksander Parchamowicz

•Halina i Tomasz Pareccy

•Barbara Płoska

•Arkdiusz Przybył

•Henryk Rzepa

•Tomasz Schimanek

•Andrzej SkibińskiOjrzyński – Nidzica

•Przedsiębiorstwo Budowlane „MAX-BUD” sp. z
o.o. – Nidzica

•Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
„RENDOX” - Nidzica

•Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług
Sprzętowo – Transportowych w Nidzicy

•PSS „Społem” - Nidzica

•Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego -
Nidzica

•RENAULT –AUTO-SERWIS – Nidzica,

•S.C. HARDSOFT -Nidzica

•Starostwo Powiatowe w Nidzicy,

•Stowarzyszenie Kupców w Olsztynku

•Triumph International

•Tygodnik POLITYKA

•Uniwersus – Wanda Kumelska - Nidzica

•Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

•Urząd Miasta w Nidzicy

•Warmińsko - Mazurski Bank Regionalny S.A.
w Olszynie

•Dorota Czarzasta - Wardyn

•Agnieszka Czechowska

•Wojciech Czerw

•Wiktor Gałka

•Tomasz Marek Gąssowski

•Tadeusz Hinc

•Danuta i Krzysztof Hołowczyc

•Edyta Jabłonowska

•Maria Jaraczewska

•Piotr Jeske

•Wanda i Józef Kiliś

•Wojciech Kołpa

•Ewa i Marcin Konieczny

•Jerzy Kosior

•Danuta Kruszlińska

•Agnieszka i John Kubiniec

•Tadeusz Leliwa

•Paweł Łukasiak

•Bożena Majewska

•Janka Malinowska
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•Andrzej Skibiński

•Alina Smagała

•Barbara i Krzysztof Stanowscy

•Piotr Szczepański

•Piotr Szczepkowski

•Mariusz Śwętoń

•Piotr Tyszko

•Agnieszka i Andrzej Krzysztof Wróblewscy



Payroll – odpisy od wynagrodzeń –
pracownicy:

•Banku Spółdzielczego w Nidzicy

•Liceum Ogólnokształcącego w Nidzicy

•Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w
Nidzicy

•Nidzickiego Ośrodka Kultury – Nidzica

•Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA

•Pracownicy Polskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym –
Koło w Nidzicy

•PSS "SPOŁEM"

•Radni Gminy Nidzica

•Radni i pracownicy Starostwa Powiatowego w
Nidzicy

•Radni i pracownicy Urzędu Gminy w Janowie

•Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie

•Zespołu Szkół Rolniczych w Jagarzewie

1% - Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim Podatnikom, którzy przekazali
1% na rzecz Nidzickiego Funduszu
Lokalnego za pośrednictwem urzędów:

•URZĄD SKARBOWYW NIDZICY

•URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
TARGÓWEK

•URZĄD SKARBOWYW SZCZYTNIE

•URZĄD SKARBOWYW MŁAWIE

•URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
ŚRÓDMIEŚCIE

•PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
W GDAŃSKU

•URZĄD SKARBOWYWARSZAWA PRAGA

•URZĄD SKARBOWYW SOPOCIE

•URZĄD SKARBOWYW PRUSZKOWIE

•PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
W GDAŃSKU

•URZĄD SKARBOWYW INOWROCŁAWIU

•URZĄD SKARBOWYW OLSZTYNIE

•PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
W LUBLINIE

•URZĄD SKARBOWYWARSZAWA-WOLA

•URZĄD SKARBOWYW KĘTRZYNIE

•URZĄD SKARBOWYWWOŁOMINIE

•URZĄD SKARBOWYW LEŻAJSKU

•TRZECI URZĄD SKARBOWYW GDAŃSKU

•PIERWSZY URZĄD SKARBOWYW GDYNI

•URZĄD SAKRBOWYW BEŁCHATOWIE

•URZĄD SKARBOWYWARSZAWA-BIELANY

•PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
W RZESZOWIE

•TRZECI URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
ŚRÓDMIEŚCIE

•PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
•Zespołu Szkół Rolniczych w Jagarzewie

•Zespołu Szkół Zawodowych w Nidzicy

W GDAŃSKU

•URZĄD SKARBOWYW ZGIERZU

•URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
URSYNÓW

•URZĄD SKARBOWYW BARTOSZYCACH

•URZĄD SKARBOWY W USTRZYKACH
DOLNYCH
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•PIERWSZY URZĄD SKARBOWY
WARSZAWA-ŚRÓDMIEŚCIE

•URZĄD SKARBOWY WARSZAWA-
MOKOTÓW

•URZĄD SKARBOWY W WYSOKIEM
MAZOWIECKIEM

Dziękujemy Państwu za zaufanie i okazaną pomoc. Dziękujemy zarówno
w imieniu Nidzickiego Funduszu Lokalnego, jak i naszych stypendystów.



www.funduszlokalny.nidzica.pl


