
LokaLizacja

projektów

12
14

27

19

16 1534
3317

14
9

23
34

39

1

33lat
działalności

FUNDacji PzU

10.000.000

3

2+2

30

1

2

www.fundacjapzu.pl

pzu_fundacja_okladka.indd   1 14-11-28   20:21



LokaLizacja

projektów

12
14

27

19

16 1534
3317

14
9

23
34

39

1

33



Fundacja PZU w liczbach  6
Metodologia   badania 8

spis 

treści

jak pomagamy?  
WpłyW konkursóW 
dotacyjnych
Fundacji pZu  11 
Odbiorcy: dzieci, młodzież, rodzice  12
Organizacje wspierane przez Fundację PZU  24
Społeczność lokalna  28

jak nas widzą?  
ocena Współpracy 
Z Fundacją pZu  41

z kim współpracujemy?  33

podsumowanie  44

o Fundacji  pzu 46

wstęp  4

lat
dZiałalności

Fundacji pzu



54

 undacja PZU w  2014 roku obchodzi dziesięciolecie 
działalności. Przez ten okres byliśmy zaangażowani 
w realizację wielu projektów – zarówno samodziel-

nie, jak i w partnerstwie z innymi organizacjami, między in-
nymi Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacją 
Edukacyjną Przedsiębiorczości, Fundacją Wisławy Szymbor-
skiej, Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci.

W  ramach działań własnych prowadzimy trzy konkursy 
dotacyjne, zróżnicowane ze względu na tematykę i  grupę 
odbiorców:

„z pzu po Lekcjach” – konkurs związany 
z obszarem edukacji na terenach wiejskich 

i w małych miejscowościach

„młodzi niepełnosprawni – sprawni z pzu” 
– konkurs, którego ceLem jest wsparcie 

zorganizowanych Form opieki nad 
niepełnosprawnymi dziećmi i niepełnosprawną 

młodzieżą

„pzu z kuLturą” – konkurs zapewniający dostęp 
do instytucji kuLtury dzieciom i młodzieży 

z obszarów wiejskich

Jubileusz dziesięciolecia działalności stanowi doskonały mo-
ment na podsumowanie dotychczasowego dorobku Fundacji 
PZU, przedstawienie wpływu, jaki wspierane przez nas pro-
jekty miały na odbiorców i realizatorów, a także na zebranie 
pomysłów i inspiracji na kolejne lata działalności.

W publikacji 10 lat działalności Fundacji PZU prezentujemy 
najważniejsze wnioski, jakie wynikają z  badań przeprowa-
dzonych przez Pracownię Badań i  Innowacji Społecznych 
„Stocznia”. Przytoczono w nim zarówno wypowiedzi i histo-
rie zebrane w  części jakościowej badania (oznaczone kursy-
wą), jak i dane z analizy ilościowej. Dzięki temu jest możliwe 
ukazanie pełnego zakresu korzyści płynących z  realizacji 
projektów wspieranych przez Fundację PZU w ramach trzech 
konkursów dotacyjnych.

Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej części opi-
sano wpływ, jaki udział w projektach dotowanych przez Fun-
dację PZU miał na różne grupy odbiorców: dzieci i młodzież, 
osoby niepełnosprawne, grantobiorców i środowisko lokalne, 
w którym były realizowane poszczególne działania. W drugiej 
części scharakteryzowano organizacje wspierane przez Fun-
dację PZU, przedstawiając ich liczbę, doświadczenie i partne-
rów, z którymi współpracują, a także wskazując, jak wypadają 
na tle całego sektora pozarządowego. W trzeciej części zapre-
zentowano opinie realizatorów projektów na temat współ-
pracy z  Fundacją PZU, procedur konkursowych i  kontaktu 
z pracownikami.

Zapraszamy do lektury!

wstęp
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183 
miejsca w Polsce, w których 
realizowano projekty

251 
organizacji, które 
otrzymały dotacje 

10 mln 
złotych przekazanych
w formie dotacji

ponad 

43 tys. 
dni działań 
projektowych

52 401 
odbiorców projektów

23 tys. 
dzieci

3 tys. 
nauczycieli

377 
wystaw

363 
spektakle

309 
festynów, pikników, 
imprez

872 
wycieczki 129 

filmów

118 
seminariów  
i konferencji

118 
prezentacji, 
wystaw 
i publikacji

882 
terapeutów

8,1 tys. 
dzieci 
niepełnosprawnych

11 tys. 
młodzieży

7,7 tys. 
rodziców

Fundacja pzu

w liczbach
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w ceLu całościowego 
zbadania przebiegu i wpływu 
projektów zreaLizowano 
pięć modułów badawczych. 
badania prowadzono  
od czerwca do września  
2014 roku. każdy moduł  
badawczy został 
podsumowany w Formie 
raportu cząstkowego.

mapa działań 
Fundacji pzu

Stworzenie mapy działań Fundacji PZU wymagało digi-
talizacji wszystkich danych na temat organizacji, które 
otrzymały dotacje w  ramach konkursów grantowych 
w latach 2005–2013. Kolejnym krokiem było uporząd-
kowanie w bazie danych informacji ze sprawozdań me-
rytorycznych na temat miejsca realizacji projektów, 
czasu ich trwania, wartości przyznanego dofinansowa-
na, liczby zaangażowanych w  nie osób (pracowników, 
wolontariuszy, odbiorców). Na podstawie tak przygo-
towanego materiału dokonano statystycznej analizy 
danych, której wyniki zostały następnie przedstawione 
w formie map, wykresów i najważniejszych statystyk.

Wszystkie sprawozdania (340 raportów) najpierw zdigita-
lizowano, a następnie zakodowano w programie MAXQDA. 
Proces kodowania przebiegał w kilku etapach. Na podsta-
wie lektury sprawozdań wyznaczono kilkadziesiąt uniwer-
salnych haseł (zagadnień), które najczęściej pojawiały się 
w dokumentach. W drugim etapie we wszystkich raportach 
pasujące treściowo fragmenty tekstu oznaczano określo-
nym hasłem (na przykład „wzrost pewności siebie”). Po 
zakodowaniu w  ten sposób kompletu sprawozdań można 
było podjąć analizy jakościowe (dotyczące treści sprawoz-
dań) i ilościowe (pozwalające zaobserwować pewne staty-
styczne prawidłowości, na przykład częstość pojawiania 
się danego hasła – kodu).

Badanie perspektywy grantobiorców przeprowadzono 
dwuetapowo. W pierwszym etapie zrealizowano 21 wy-
wiadów pogłębionych ze wskazanymi przez Fundację 
PZU organizacjami, które otrzymały dotacje. Zgroma-
dzony w ten sposób materiał, oprócz cennej wiedzy na 
temat projektów, ich realizatorów i odbiorców, posłu-
żył także do stworzenia ankiety internetowej (CAWI), 
skierowanej do wszystkich realizatorów projektów ze 
środków Fundacji PZU w latach 2008–2013. W badaniu 
wzięło udział 125 organizacji spośród 173 podmiotów, do 
których wysłano zaproszenia. Oznacza to, że stopa zwro-
tu (response rate) wyniosła 72%, co należy uznać za bar-
dzo dobry wynik w tego typu badaniach internetowych.

Badanie losów uczestników projektów wspieranych 
przez Fundację PZU i ich opinii o programach przepro-
wadzono metodą studiów przypadku (case study). Bada-
cze odwiedzili sześć lokalizacji, dobranych ze względu 
na doświadczenie beneficjentów w realizacji projektów. 
Na miejscu przeprowadzali wywiady z  organizatorami 
działań, lokalnymi działaczami, przedstawicielami lo-
kalnej administracji, rodzicami, ponadto organizowali 
warsztaty z uczestnikami projektów. 

Analiza wizerunku Fundacji PZU, a  także dotowa-
nych organizacji, została przeprowadzona na pod-
stawie monitoringu prasy tradycyjnej (drukowanej) 
i  Internetu. Przeanalizowano 1854 materiały infor-
macyjne dotyczące działalności Fundacji PZU, w tym 
konkursów grantowych „Z  PZU po lekcjach”, „PZU 
z  kulturą” i  „Młodzi niepełnosprawni – sprawni 
z  PZU”, jakie ukazały się w  wymienionych mediach 
w okresie od stycznia 2008 do czerwca 2014 roku.

anaLiza 
sprawozdań 
merytorycznych 
z dotowanych 
projektów

badanie 
organizacji 
wspieranych 
przez 
Fundację  pzu

badanie 
społecznego 
wpływu 
programów

badanie 
wizerunku 
Fundacji pzu

metodoLogia

badania
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Widać Zmiany  
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otWierają się na takich 
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i strachu, beZ ocen. mają 

sZansę się odWażyć i zrobić 
krok do przodu.
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elem projektów edukacyjno-kulturalnych dla dzieci i  młodzieży z  terenów wiej-
skich jest stworzenie ciekawej propozycji spędzania czasu po zakończeniu lekcji. 
W  małych ośrodkach oferta zajęć dla dzieci, szczególnie zaś dla młodzieży, jest 

często bardzo ograniczona, a dojazd do najbliższego miasta, gdzie propozycji jest więcej, nie za-
wsze jest łatwy i możliwy. Dodatkowym problemem bywa nastawienie rodziców. Wielu nie do-
cenia, jak ważne dla rozwoju ich dziecka może być uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych, 
takich jak warsztaty plastyczne czy kółko teatralne. Inni po prostu nie mają na to środków. 
Wszystkie te wyzwania dostrzegają koordynatorzy projektów, którzy decydują się na poszuki-
wanie dodatkowych środków na finansowanie ciekawych zajęć pozalekcyjnych i wycieczek. 

 Nam te pieniądze są potrzebne, żeby te dzieci wyszarpać z  tych środowisk wiejskich, 
żeby gdzieś pojechały, żeby coś zobaczyły. W niedzielę jakby pani zobaczyła... Trzeba 
iść do kościoła, to trzeba się ubrać. Gdyby nie było kościoła, to by się nawet [ bardziej 
odświętnie] nie ubierały, chodziłyby w gumiakach i fartuchach. Potem jakiś obiad, a po 
południu na przystanek – piwko, przystanek i słonecznik. To są dramaty tych środowisk. 

Dzieci i  młodzież czerpią różnego rodzaju korzyści z  udziału w  dodatkowych zajęciach. Re-
alizatorzy projektów edukacyjno-kulturalnych finansowanych ze środków konkursów gran-
towych „Z PZU po lekcjach” i „PZU z kulturą”, których zapytano o wpływ tych przedsięwzięć 
na uczestników, najczęściej wskazywali, odpowiednio, nabywanie nowych umiejętności (78%) 
i kontakt z kulturą (89%) – najpopularniejsze odpowiedzi różnią się w zależności od progra-
mu, co odzwierciedla odmienne cele tych inicjatyw. Według badanych, istotna jest również 
możliwość nabycia nowej wiedzy i  odkrycia swoich pasji. Wybrane korzyści zostały szerzej 
omówione podczas wywiadów indywidualnych i wizyt studyjnych.

odbiorcy:
dzieci, 
młodzież, 
rodzice

Dzieci i młoDzież – uczestnicy projektów 
realizowanych ze śroDków FunDacji pzu 

– to najważniejsza grupa oDbiorców jej Działań. 
Dwa najDłużej Funkcjonujące konkursy grantowe 

FunDacji pzu – „z pzu po lekcjach” i „młoDzi 
niepełnosprawni – sprawni z pzu”  

– są znacznie zróżnicowane poD wzglęDem 
zarówno celów, jak i głównych grup 

beneFicjentów, Dlatego korzyści wynikające  
z ich realizacji opisano oDDzielnie.

Dzieci i młodzież – beneficjenci 
konkursów dotacyjnych 
„Z PZU po lekcjach” i „PZU z kulturą”

2+2
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nowe kompetencje i umiejętności

Udział w  warsztatach teatralnych, zajęciach plastycznych czy w  kółku dziennikarskim  
– oprócz rozwoju zainteresowań – oznacza dla uczestników również nabywanie konkretnych 
umiejętności. Właśnie ten aspekt młodzi badani wskazywali jako to, co najbardziej im się po-
dobało w  zajęciach dodatkowych. Wiedza na temat obsługi kamery, dyktafonu czy robienia 
zdjęć aparatem cyfrowym to kapitał, z którego będą korzystali także w przyszłości. Wyjątkowo 
dużym powodzeniem cieszyła się w jednej miejscowości nauka montażu – respondenci przy-
znawali, że od czasu realizacji tego projektu często przygotowują i montują własne filmy, które 
publikują na przykład w serwisie YouTube.

W  niektórych wypadkach wiedza nabyta podczas zajęć pomogła młodym ludziom na kolej-
nych szczeblach edukacji – mogli zabłysnąć na lekcjach w szkole lub wykazać się umiejętno-
ścią pracy w grupie podczas zajęć na studiach.

Ci, którzy byli wtedy w gimnazjum, oni są już po liceum, co poniektórzy, to był 2008 rok. 
Parę osób na przykład mówiło: „Proszę pani, my później, w liceum, wiedzieliśmy, co to 
jest na przykład higrometr, jak się mierzy taką rzeczą”, wiedzieli więcej niż inni i z tego 
byli dumni. I później nawet jedna dziewczyna, jak poszła na studia, to ona mówi: „Wie 
pani, to, że myśmy tutaj pracowali, to się u nas odbiło tak, że myśmy już potrafili praco-
wać w grupie, że myśmy już umieli rozłożyć pracę”.

Należy pamiętać, że inna tematyka niż w szkole i nieco luźniejsza atmosfera zajęć dodatko-
wych pozwala uczestnikom nie tylko rozwinąć umiejętności, ale także bardziej się otworzyć 
na naukę jako taką. Mniej tradycyjne metody zdobywania wiedzy stosowane podczas takich 
projektów umożliwiają młodym ludziom poznanie innej strony edukacji i mogą procentować 
podniesieniem ogólnych wyników w szkole.

To nie jest to samo, co w szkole, to nie jest to, co na lekcjach. Nie musi się siedzieć w ław-
ce, udawać, że się czyta czy liczy. Przy tym można swobodnie porozmawiać i dzieci się 
chętnie otwierają, opowiadają różne rzeczy, dyskutujemy na różne tematy – bardziej 
otwarte są przez to i szczere.

nowe DoświaDczenia

Niemal wszyscy realizatorzy zajęć finansowanych z dotacji Fundacji PZU podkreślali korzy-
ści, jakie dzieci i młodzież z terenów wiejskich czerpią z wycieczek i wyjazdów organizowa-
nych w  ramach projektów. Podejmowane przedsięwzięcia mają nie tylko walor edukacyjny, 
ale także przyczyniają się do integracji uczestników. Młodzi ludzie mogą poznać inny styl ży-
cia niż ten, jaki znają z codziennych doświadczeń. Patrząc z pespektywy mieszkańców miast, 
może się to wydawać banalne, jak jednak zapewniają koordynatorzy projektów – kupno bi-
letu w automacie czy przejażdżka tramwajem to dla dzieci z małych miejscowości ogromne 
przeżycie. Dla wielu uczestników taka wycieczka jest także pierwszą okazją do odwiedzenia 
większego miasta.

Do miasta się jedzie, żeby chociaż zobaczyć kolorowe wystawy, tramwaj. Tu, u nas, to 
ewentualnie można zobaczyć reklamy, że piwo po 1,49 złotego. W  toalecie w  mieście 
czasem nie wiadomo, jak wodę spuścić, a dzieci się wszystkiego uczą, dla naszych dzieci 
to nie jest normalne. Dzieci z miast nie widzą potrzeby takiego rozwoju, a my tak. Na-
wet kupowanie biletu w autobusie: „Trzeba mieć jakąś kartę, a ja nie wiedziałem”. To są 
nowe rzeczy, ale też bariery, które trzeba się nauczyć przekraczać.

Projekty, zwłaszcza edukacyjno-kulturalne, stwarzają dzieciom i  młodzieży niepowtarzalną 
okazję do zbierania doświadczeń, które inaczej byłyby dla nich nieosiągalne. Mimo że Polska 
lokalna bardzo się zmieniła w ostatnich dziesięcioleciach i często odbiega od stereotypowego 
obrazu wsi, to wciąż są na mapie kraju miejsca, gdzie kontakt z kulturą jest utrudniony lub 
nawet niemożliwy. Projekty realizowane z dotacji Fundacji PZU odgrywają tam szczególnie 
istotną rolę.

My do każdego z tych koncertów sprowadziliśmy też fortepian do tych miejscowości. […] 
Pamiętam, jak ten fortepian przyjechał i  one [dzieci] podchodziły: „Mogę dotknąć?”. 
Bo te, które do szkoły muzycznej nie chodziły nigdy, to gdzie one miały taki instrument 
dotknąć. Myślę, że to był początek obudzenia pewnej wrażliwości na muzykę.

większa pewność siebie

Bardzo ważną korzyścią płynącą z realizacji projektów kulturalnych finansowanych z dotacji 
Fundacji PZU jest większa pewność siebie i  wiara we własne możliwości, jakie dostrzegają 
opiekunowie dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Młodzi ludzie czują się gorsi od rówie-
śników z dużych miast i z większą zachowawczością podejmują dodatkowe aktywności. Brak 
wiary w siebie sprawia, że nie realizują w pełni swojego potencjału, odbija się to również na 
decyzjach dotyczących przyszłości – wyboru szkół i późniejszej kariery.

dzieci (młodzież) zdobyły 
nowe umiejętności

dzieci (młodzież) zdobyły 
nową wiedzę

dzieci (młodzież) miały 
kontakt z kulturą

dzieci (młodzież) są bardziej aktywne 
po zakończeniu projektu

rozbudziły u dzieci (młodzieży) 
nową pasję

poprawiła się infrastruktura 
dostępna dla dzieci (młodzieży)

dzieci (młodzież) poznały 
lokalną tradycję, kulturę

wpływ na beneFicjentów konkursów dotacyjnych „z pzu po Lekcjach” 
i „pzu z kuLturą” – badanie cawi z udziałem grantobiorców Fundacji pzu 
z Lat 2008–2013 (n = 125)

„z pzu po lekcjach” (n = 46) „pzu z kulturą” (n = 37)

78%

27%

52%

62%

43%

89%

41%

32%

37%

22%

17%

35%

11%

5%
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Niska samoocena i kompleksy trapią nie tylko młodych ludzi, ale także kształtują postawy do-
rosłych mieszkańców. W jednym z miejsc odwiedzanych przez badaczy początkowe nastawie-
nie otoczenia do inicjatywy, w ramach której gimnazjaliści realizowali projekt dziennikarski, 
było nie tyle negatywne, ile pełne wątpliwości. Mieszkańcy nie wierzyli, że dzieci z małej miej-
scowości mogą poradzić sobie z takim zadaniem.

Nie było łatwo pracować w  tym środowisku. […] Ludzie patrzyli z  niedowierzaniem. 
Uważali, że w takiej wsi, w takiej wiejskiej szkole, w takiej zapadłej gminie, gdzie nic się 
nie dzieje, zajęcia filmowe, dziennikarstwo [...].  Same dzieci miały wątpliwości. „Gdzie 
my z tym pojedziemy, kto będzie chciał to oglądać, kto to pokaże – nasze produkcje, wiej-
skich dzieci?” Były takie sytuacje, kiedy skrzydła mieliśmy podcięte. Nasi uczniowie nie 
wierzą w swoje możliwości – taka specyfika małych środowisk.

Łatwo uznać zajęcia plastyczne czy teatralne jedynie za ciekawy sposób na spędzenie wolnego 
czasu i  dobrą zabawę. Należy jednak pamiętać o  tym, co tak często podkreślali realizatorzy 
projektów – prawdziwy wpływ takich działań nie przejawia się w liczbie występów czy wyko-
nanych plakatów, ale w zmianach w sposobie myślenia uczestników. Wzmocnienie pewności 
siebie, nabranie śmiałości w  występach publicznych czy rozbudzenie ciekawości to najbar-
dziej cenne korzyści płynące z udziału dzieci i młodzieży w projektach edukacyjno-kultural-
nych. Dlatego tak ważne są organizacje i fundacje (w tym Fundacja PZU), które wspierają takie 
inicjatywy.

Widać zmiany w temperamencie. Dzieci nieśmiałe, które się boją, otwierają się na ta-
kich zajęciach. Są zachęcone, robią coś bez presji i strachu, bez ocen. Mają szansę się 
odważyć i zrobić krok do przodu.

Dzieci i młodzież z konkursu 
dotacyjnego „Młodzi 
niepełnosprawni – sprawni z PZU”

rojekty tworzone z  myślą o  dzieciach i  młodzieży z  niepełnosprawnościami mają 
wyjątkowy charakter. Jednocześnie jest to bardzo wyraźnie zdefiniowana, ale także 
niezwykle różnorodna grupa odbiorców. Organizacje, które wspiera Fundacja PZU, 

oferują szeroki zakres usług – od opieki nad niemowlętami, przez prowadzenie szkół, po dzia-
łania skierowane do osób niepełnosprawnych, które skończyły dwudziesty piąty rok życia i nie 
są już objęte opieką państwa wynikającą z obowiązku edukacyjnego. Organizacje wspierane 
przez Fundację PZU zajmują się dziećmi i młodzieżą z różnym stopniem niepełnosprawności 
– od łagodnego, przez umiarkowane, po ciężkie – i z różnymi rodzajami upośledzenia fizycz-
nego czy umysłowego. Podmioty dotowane przez Fundację PZU prowadzą często wiele roz-
maitych działań rehabilitacyjno-terapeutycznych, nieco trudniej niż w  wypadku projektów 
kulturalnych jest więc jednoznacznie określić, jaki udział w całościowym procesie rehabilita-
cyjnym miały projekty finansowane przez Fundację PZU.

Organizacje realizujące w latach 2008–2013 inicjatywy ze środków Fundacji PZU poproszo-
no w ankiecie internetowej o wskazanie najważniejszych – ich zdaniem – korzyści płynących 
z uczestnictwa w zajęciach finansowanych z dotacji. Konkretne odpowiedzi zostały szczegóło-
wo omówione i rozwinięte podczas wywiadów i wizyt studyjnych, warto się jednak przyjrzeć 
temu, jak wyglądają one w szerokiej grupie wszystkich realizatorów projektów z konkursu do-
tacyjnego „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU”. Blisko dwie trzecie badanych wskazało 
naukę nowych umiejętności i większą sprawność niepełnosprawnych dzieci i młodzieży jako 
największe korzyści płynące z udziału młodych ludzi w projektach finansowanych ze środków 
Fundacji PZU. Spora liczba (40%) organizacji zwróciła także uwagę na wsparcie, jakie dzięki 
inicjatywom otrzymują rodzice. Celem projektów jest przede wszystkim dodatkowa rehabili-
tacja, nie dziwi więc, że tylko jedna piąta ankietowanych wskazała większy kontakt z kulturą 
jako rezultat uczestnictwa w  zajęciach. Obszarem, który wciąż wymaga wsparcia i  większej 
uwagi, jest nastawienie otoczenia do osób niepełnosprawnych. Jedynie 15% realizatorów pro-
jektów stwierdziło, że w wyniku różnych działań projektowych mieszkańcy zaczęli inaczej po-
strzegać niepełnosprawnych.
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niepełnosprawne dzieci (młodzież) 
nauczyły się nowych umiejętności

niepełnosprawne dzieci (młodzież) stały 
się bardziej samodzielne

rodzice otrzymali  
wsparcie

niepełnosprawne dzieci (młodzież) 
miały kontakt z kulturą

mieszkańcy miejscowości zaczęli inaczej 
postrzegać osoby niepełnosprawne

rodzice zwiększyli swoją wiedzę 
na temat niepełnosprawności

niepełnosprawne dzieci (młodzież) 
poznały lokalną tradycję i kulturę

wpływ na beneFicjentów konkursu dotacyjnego „młodzi niepełnosprawni – sprawni z pzu”  
– badanie cawi z udziałem grantobiorców Fundacji pzu  z Lat 2008–2013 (n = 125)

Poniżej prezentujemy pogłębione opisy najważniejszych korzyści związanych z realizacją 
projektów dotowanych ze środków Fundacji PZU.

DoDatkowa rehabilitacja

Mimo ogólnej poprawy sytuacji finansowej i większych możliwości zdobywania środków na 
działalność, jakie dostrzegają w ostatnich latach organizacje wspierane przez Fundację PZU, 
ich potrzeby są w zasadzie nieograniczone. Środki przyznane w ramach konkursu „Młodzi nie-
pełnosprawni – sprawni z PZU” umożliwiły niektórym podmiotom stworzenie specjalistycz-
nych sal lub zakup sprzętu do rehabilitacji. W jednym z miejsc odwiedzonych przez badaczy 
dotacja z  Fundacji PZU pomogła w  powołaniu Ośrodka Wczesnego Wspomagania Rozwoju, 
który zajmuje się dziećmi niepełnosprawnymi od pierwszych miesięcy po urodzeniu. Tak 
wczesna interwencja bardzo pozytywnie wpływa na postępy rehabilitacyjne.

Na przykład w  pierwszym projekcie [wczesnego wspomagania] mieliśmy chłopczyka, 
takiego malutkiego, z zespołem Downa. [...] Chłopiec w ogóle wiotki, „lejący się” przez 
ręce [...], teraz on już samodzielnie siada. Jest szansa [...] wiadomo, że rozwój jest opóź-
niony, to bez dwóch zdań, ale jest szansa na to, że on zacznie chodzić. Jeśli to napięcie 
nasza rehabilitantka poprawiła, to jest szansa na to, że on pójdzie dalej. On już zaczął 
gaworzyć [...]. Widzimy sukces tego programu na żywej istotce takiej małej.

Ocena postępów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych jest określana za pomocą pre-
cyzyjnych wskaźników, uwzględniających zmiany zakresu ruchu, sprawność poszczególnych 
mięśni i postępy poznawcze. Terapeuci i opiekunowie podkreślają, że w pracy z osobami nie-
pełnosprawnymi sukces jest mierzony metodą małych kroków – drobne zmiany w zachowa-
niu czy sprawności dzieci i młodzieży oznaczają bardzo dużo.

Zawsze tak jest u osób niepełnosprawnych, że to są małe kroczki – i te małe kroczki za-
wsze udaje nam się, trochę większe bądź trochę mniejsze, osiągnąć. Tak, jak było we 
wszystkich projektach – jeżeli dziecko „załapie” komunikację alternatywną, jeżeli się 
nauczy samo sobie smarować kanapkę masłem [...] dla nas to już są sukcesy. Tutaj trze-
ba być bardzo wrażliwym i znajdować te najmniejsze rzeczy. Pokazywać rodzicom, że to 
jednak ma sens.

W organizacji, która dzięki dotacji prowadziła zajęcia sportowe, terapeuci byli w stanie podać 
czas wykonania danego ćwiczenia czy odległość wykonania rzutu przed cyklem zajęć i po jego 
zakończeniu.

Dzieciaki dostały narzędzia, jak sobie radzić w życiu, na przykład szybciej jeździć wóz-
kiem, nauczyły się pracować, aktywność własna została zwiększona. To są obiektywne 
wyniki, poprawa możliwości ruchowych o pół minuty to są niezwykłe osiągnięcia w wy-
padku osób z porażeniem mózgowym. Poprawiła się jakość gry [w bocce], pojechaliśmy 
do Nowego Sącza w dwunastu zawodników, tam było ponad sto, wszyscy nasi przyje-
chali z medalem.

Tak dokładne wskaźniki nie są możliwe do ustalenia w większości pozostałych projektów, ale 
– jak podkreślają terapeuci – zawsze stanowią niezwykle ważny element uzupełniający cało-
ściową rehabilitację.

nowe metoDy rehabilitacji

Dotacja ze środków Fundacji PZU jest czasem pierwszym impulsem pozwalającym urucho-
mić działanie, które jest kontynuowane także po zakończeniu projektu, nawet w  sytuacji 
braku kolejnej dotacji. Tak było w wypadku dogoterapii w jednym ze wspieranych ośrodków. 
Dogoterapia to zajęcia z udziałem specjalnie przeszkolonego psa terapeutycznego, które pod 
pretekstem zabawy – będącej naturalną formą aktywności maluchów – skłaniają dzieci do wy-
konywania ćwiczeń ważnych z rehabilitacyjnego punktu widzenia. Ten typ zajęć był możliwy 
do wprowadzenia właśnie dzięki dotacji z Fundacji PZU. Niezwykle pozytywny wpływ dogote-
rapii dostrzegają terapeutki i rodzice, którzy podkreślają, że to ulubione zajęcia dzieci.

Nawiązuje się taka niewyobrażalna więź z  psem. Pies nie widzi niepełnosprawności 
dziecka. […] Dzieci bardzo chętnie przychodzą na te zajęcia, bo pies to pomost w  ro-
zumieniu i komunikowaniu się ze światem. Dla psa i z jego udziałem trzeba wykonać 
pewne ćwiczenia. Stymuluje koordynację ruchową. [...] Pies motywuje dziecko. [...] Jeśli 
chodzi o dogoterapię, to dzieci przyszły z bardzo różnym nastawieniem, część przyszło, 
w ogóle bojąc się psa. Ten strach przed psem został całkowicie zniwelowany. Ja uwa-
żam, że nie tylko strach przed psem, ale pokonywanie innych lęków, fobii także.

W innym ośrodku – dzięki wysiłkom pracowników PZU zaangażowanych w wolontariat pra-
cowniczy – powstał gabinet edukacji sensorycznej, w  którym osoby niepełnosprawne mogą 
w komfortowych warunkach zapoznać się z fakturą przedmiotów (piasku, wody, roślin), a tak-
że na przykład oswajać się z różnymi rodzajami światła.

65%

58%

40%

22%

15%

13%

7%
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opieka popołuDniowa, wyjazDy i obozy

Dotacje z Fundacji PZU umożliwiły zorganizowanie w kilku miejscach zajęć popołudniowych. 
To ważne, ponieważ większość ośrodków opieki dziennej jest otwarta do godziny piętnastej 
od poniedziałku do piątku, co oznacza, że poza tymi terminami niepełnosprawne dzieci i mło-
dzież muszą być pod opieką rodziców – co często bardzo ogranicza ich aktywność zawodową.

Z dotacji Fundacji PZU sfinansowano także liczne wyjazdy rehabilitacyjne dla dzieci i młodzie-
ży. Takie pobyty, choć zwykle jednotygodniowe, są bardzo kosztowne ze względu na koniecz-
ność zapewnienia dzieciom stałej opieki – na jednego uczestnika przypada jeden opiekun. Wy-
jazdy przynoszą jednak bardzo pozytywne rezultaty. Jak zapewniali terapeuci i opiekunowie, 
pozwalają rozwinąć samodzielność uczestników, a  terapeutom umożliwiają nieustanną ob-
serwację podopiecznych podczas wszystkich wykonywanych aktywności. Jest to szczególnie 
ważne w  wypadku dzieci i  młodzieży cierpiących na autyzm. Dzięki pogłębionej obserwacji 
terapeuci mogą wnieść wiele zmian w czynności, których w innych okolicznościach nie mieli-
by szans zauważyć (czas bezpośrednio przed położeniem się spać, poranek). Samodzielny po-
byt dzieci pod opieką terapeutów jest również ważny dla rodziców, którzy mogą w tym czasie 
odpocząć od codziennej opieki.

Przedstawiciele organizacji podkreślali, że te dodatkowe zajęcia w połączeniu z podstawową 
rehabilitacją przynoszą doskonałe wyniki.

rehabilitacja i integracja społeczna przez sport

Terapia w projektach wpieranych przez Fundację PZU nie obejmuje jedynie ćwiczeń rehabili-
tacyjnych. Dowodem na to, że doskonałe wyniki przynoszą także bardziej nietypowe metody, 
jest sport. W jednej ze wspieranych organizacji instruktor (koordynator projektów finanso-
wanych ze środków Fundacji PZU) dzięki swojej sportowej pasji wprowadził do programu 
ośrodka rehabilitacyjnego treningi trzech dyscyplin sportowych: boccia, race runner i soccer. 
W  stowarzyszeniu, które zarządza obecnie kilkoma ośrodkami rehabilitacyjnymi i  jest jed-
nym z największych w regionie, trenują nawet kilkuletni pacjenci. Niepełnosprawni sportow-
cy mają na swoim koncie wiele sukcesów, także na arenie międzynarodowej. Obozy sportowe 
finansowane ze środków Fundacji PZU zagwarantowały trenującym czas i warunki do rozwi-
jania swoich umiejętności. Treningi sportowe – oprócz możliwości zdobywania medali i wy-
różnień – mają niezwykle pozytywny wpływ na zawodników. Przyczyniają się do poprawy ich 
ogólnej kondycji i stanu fizycznego, ale – co być może najważniejsze – sport daje im poczucie 
celu, motywację do ćwiczeń. Jest także odskocznią od codziennych problemów i ograniczeń.

Zawodnik: Ja tak do osiemdziesiątki chciałbym grać. Bardzo bym chciał zostać mi-
strzem Polski. To by było spełnienie moich marzeń. To mnie będzie napędzać do dalszej 
pracy. Jestem bardzo szczęśliwy pomimo problemów rodzinnych. Pomaga mi [to] nie 
myśleć o innych problemach.

Matka zawodnika: Nasze dzieci mają taką depresję – coś sobie pomyślą o  dziewczy-
nach, o życiu, o wszystkim, ale ten sport wyrywa ich z tej depresji. Nasi sportowcy mają 
pasję. Mają motywację, chęć do życia.

Rodzice uczestników projektów 
z konkursu dotacyjnego „Młodzi 
niepełnosprawni – sprawni z PZU”

odzice odgrywają bardzo ważną rolę w projektach z programu „Młodzi niepełnospraw-
ni – sprawni z PZU”. Niepełnosprawność nie dotyka wyłącznie osób z orzeczeniem, ale 
ma wpływ na całą rodzinę, często diametralnie zmieniając jej dotychczasową sytuację. 

W  zależności od stopnia niepełnosprawności dziecka, jedno z  rodziców – najczęściej matka 
– musi zrezygnować z pracy, aby poświęcić się opiece nad osobą z niepełnosprawnością. Wy-
datki na rehabilitację i leczenie dodatkowo odbijają się na sytuacji ekonomicznej rodziny. Ro-
dzice, którzy spędzają z dziećmi zwykle dwadzieścia cztery godziny na dobę, łącząc obowiązki 
opiekunów, rehabilitantów czy psychologów, w  ogromnym stopniu doświadczają niepełno-
sprawności dziecka. Ich sytuacja jest trudna, pomoc państwa zaś – nie zawsze wystarczająca.

DoDatkowe zajęcia rehabilitacyjne Dla Dzieci

Dodatkowe zajęcia i rehabilitacja, jakie oferują dzieciom organizacje wspierane przez Funda-
cję PZU, to główny powód do radości i wdzięczności rodziców. Na co dzień głównym proble-
mem są dla nich trudności finansowe. Nie wszystkie zajęcia są refundowane przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia i niemal zawsze jest ich za mało, z kolei oferta prywatna jest kosztowna.

Wszędzie jest tych zajęć za mało. W ograniczonych ilościach, zawsze szukamy w róż-
nych miejscach, gdzieś, gdzie nasze dzieci mogły mieć rehabilitację, ćwiczyć. 

Brak całościowej opieki ze strony państwa sprawia, że to na rodziców spada nie tylko obowią-
zek codziennego troszczenia się o  dzieci, ale także nieustanna obawa o  zapewnienie im od-
powiedniego leczenia czy właściwej rehabilitacji. Organizacje wspierane przez Fundację PZU 
zdejmują z nich część tego ciężaru.

nauka metoD pracy i technik przyDatnych w opiece naD Dziećmi

Dzięki projektom wspieranym przez Fundację PZU rodzice nie tylko zapewniają dzieciom 
opiekę, ale mają także okazję poznać konkretne metody pracy przydatne w rehabilitacji i opie-
ce nad niepełnosprawnymi.

Na pewno zmieniła się jakość życia całych rodzin, w których wychowuje się dziecko nie-
pełnosprawne. Ponieważ ten rytm, który został nadany przez ten pierwszy projekt, czyli 
utworzenie tej placówki dziennej popołudniowej, sprawił, że oni, w ich życiu, pojawiło 
się coś nowego w postaci organizacji wolnego czasu. Że to dziecko otrzymało formę wyj-
ścia z domu po południu. Także odbycia ciekawych zajęć, które nie tylko sprawiały wiele 
radości, ale przyczyniały się do poprawy sprawności ruchowej i intelektualnej. Rodzice 
nauczyli się także, że są inne formy, nie tylko specjalistyczne leczenie, pracy ze swoim 
dzieckiem. Poznali metody pracy. 
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konsultacje ze specjalistami

Środki z  dotacji pozwoliły także zorganizować spotkania ze specjalistami, między innymi 
z doradcą z izby skarbowej czy seksuologiem. Rodzice osób niepełnosprawnych, których dzie-
ci wchodzą w okres dojrzewania, podkreślają, jak bardzo potrzebne są podobne konsultacje  
– możliwość posłuchania specjalisty i zadawania mu pytań w często bardzo trudnych dla nich 
kwestiach. Przed projektami realizowanymi ze środków Fundacji PZU nie mogli uzyskać po-
trzebnej wiedzy.

Mieliśmy też wiele różnych ciekawych szkoleń. Pani z izby skarbowej – przecież my nie 
znamy przepisów, one się tak szybko zmieniają. Świetną miałyśmy pogadankę z panią 
seksuolog. Bardzo to są poważne sprawy dla nas, rodziców, bo często nie wiemy, jak re-
agować.

oDpoczynek oD coDziennej rutyny

Choć to zawsze dzieci i młodzież znajdują się w centrum zainteresowania organizacji, będąc 
głównymi odbiorcami prowadzonych przez nie działań, zdarza się także, że rodzice bezpo-
średnio korzystają z  realizowanych przedsięwzięć. Ogromną pomocą jest dla rodziców czas 
wolny, który zyskują, kiedy ich dzieci znajdują się pod opieką terapeutów czy rehabilitantów. 
Dla wielu opiekunów to często jedyne chwile, kiedy przez godzinę lub dwie godziny mogą zająć 
się sobą. Jest to niezwykle ważne szczególnie dla osób, które ze względu na głęboki stopień 
niepełnosprawności dziecka muszą niemal nieustannie się nim opiekować. Przerwa w  co-
dziennej rutynie znaczy dla rodziców bardzo dużo. Dostrzegają to zarówno terapeuci, jak i ko-
ordynatorzy projektów finansowanych ze środków Fundacji PZU.

Po ośmiu latach pracy widzę, jak ważne jest to, żeby dać rodzicom chwilę wytchnienia, 
żeby im zabrać to dziecko, żeby sobie mogli pooddychać innym powietrzem niż zwykle. 
Ponieważ ich dzień jest schematyczny. Ich dziecko nigdy się samo nie ubierze do szkoły, 
nigdy nie pójdzie to toalety, nie założy kurtki. Nagle przez tydzień mają wolne, ponieważ 
my te dzieci zabieramy na wyjazd – i to jest największa zmiana, to jest bardzo istotne.

wymiana DoświaDczeń i inFormacji praktycznych z innymi roDzicami

W kilku projektach dotowanych przez Fundację PZU zorganizowano specjalne spotkania dla 
rodziców, podczas których mogli lepiej się poznać i porozmawiać w gronie osób o podobnych 
doświadczeniach. Uczestnicy przyznawali, że były one dla nich źródłem siły i  pozytywnego 
wzmocnienia, ale także okazją do wymiany praktycznych informacji związanych z opieką nad 
dzieckiem z niepełnosprawnością.

Poza tym wiele się dowiadujemy od siebie. Te spotkania nie służą tylko temu, żeby posie-
dzieć, tylko wymieniamy się doświadczeniami. Bo to jest specyficzna ta nasza sytuacja, 
więc wiele rzeczy możemy się dowiedzieć od siebie nawzajem.

W  jednym z  miejsc odwiedzanych przez badaczy rodzice dzięki projektowi niezwykle moc-
no się ze sobą zżyli, choć przed rozpoczęciem działań znali się jedynie z widzenia. Jak sami 
stwierdzili, widywali się dość często przy okazji wizyt lekarskich czy sesji rehabilitacyjnych, 
ale przyznali, że nigdy nie mieli możliwości, żeby normalnie porozmawiać. Projekt stworzył 
dla nich taką przestrzeń.

Ja nie mam koleżanek, które mają dzieci niepełnosprawne. Psychicznie dla człowieka 
jest coś innego, jak się spotyka w gronie osób, które przeżyły to.

Nikt tak dobrze nas nie zrozumie, jak ktoś, kto ma również dziecko niepełnosprawne.

rozwój pasji, nabywanie nowych umiejętności  
i poDejmowanie Działań na rzecz innych

W ramach innego projektu rodzice uczestniczyli w różnych zajęciach plastycznych, które od-
bywały się jednocześnie z sesjami dla ich dzieci – dorośli pracowali we własnym gronie, mło-
dzież była pod opieką terapeutów. Po pewnym czasie, widząc, jak dobrze wychodzi im malowa-
nie, szycie czy robienie ozdób świątecznych, wpadli na pomysł, aby swoimi pracami wspomóc 
miejscowe hospicjum. Stwierdzili, że mimo licznych wyzwań, z którymi się zmagają, chcieliby 
dać także coś od siebie i pomóc osobom potrzebującym. Podkreślali, że świadomość, że poma-
gają innym, pozwala im także przez pewien czas nie myśleć o własnych problemach.

Postanowiliśmy wesprzeć nasze lokalne hospicjum. Poduszeczki im robimy, które oni 
rozdają swoim sponsorom. Taką akcję już trzeci raz robimy. Doszłyśmy do wniosku, że 
można dzieciom zrobić kołderki ręcznie malowane. My też mamy chore dzieci i jak my 
coś robimy dla innych, to człowiek już tak nie myśli o sobie.

Podczas warsztatów i zajęć wiele osób odkryło w sobie talenty artystyczne czy sceniczne, ale  
– co najważniejsze – rozbudziło w sobie chęć do dalszego rozwoju. Rodzice ci już planują kolej-
ne działania – wspólną naukę tańca czy układania bukietów.

Człowiek się z czasem przełamuje. Na początku jest niechętny: „ja nie umiem”, „ja sobie 
nie poradzę”, a potem się okazuje, że wiele rzeczy się umie.

Ja zawsze powtarzam – my mamy dzieci kalekie, ale same nie jesteśmy kalekie, więc 
warto wziąć się do roboty.
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organizacje
wspierane 
przez  
Fundację PZU

wśróD stowarzyszeń i FunDacji, które wspiera 
FunDacja pzu, znajDują się zarówno Duże, prężne 

organizacje Działające oD lat, jak i poDmioty 
Dopiero rozpoczynające Działalność.

sparcie ze strony Fundacji PZU odgrywa w  wypadku każdej z  nich trochę 
inną rolę – dla jednych stanowi główne źródło utrzymania, dla innych jest 
zaledwie niewielkim wkładem, pozwalającym jednak uzupełnić luki i rozwi-

nąć całościową ofertę zajęć i usług. W kilku wypadkach dotacja miała kluczowe znaczenie dla 
powstania organizacji. Z  badań jasno wynika, że choć w  centrum zainteresowania stoją od-
biorcy projektów – dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne – korzyści odnoszą również sami 
realizatorzy działań. Warto przyjrzeć się więc bliżej, jaki wpływ ma na nich udział w konkur-
sach grantowych Fundacji PZU.

wzmocnienie młoDych organizacji

Podczas badań wielu rozmówców wracało w wypowiedziach do przełomowego momentu, ja-
kim była dla ich organizacji, wówczas dopiero rozpoczynających działalność, wygrana w kon-
kursie grantowym. Dotacja nie była dla nich jedynie zastrzykiem gotówki, ale przede wszyst-
kim kredytem zaufania, pozytywnym impulsem, który pozwolił im uwierzyć w siebie i dalej 
się rozwijać.

Gdyby Fundacja [PZU] nam nie zaufała w  pierwszym rzucie, nie bylibyśmy tu, gdzie 
jesteśmy w tym momencie. Jako pierwsza wspomogła nas Fundacja [PZU] taką dużą 
pulą pieniędzy i od tego się wszystko zaczęło. Że my zobaczyliśmy, że możemy naprawdę 
wszystko. To też był taki kopniak, żeby robić więcej, pozyskiwać, bo też uwierzyliśmy, 
że możemy.

Ja rekomenduję Fundację PZU jako tego pierwszego grantodawcę – można zaryzyko-
wać u nich, jak ktoś jeszcze nie pisał, nie miał kontaktów, to właśnie takie projekty są 
bardzo dobre na początek.

Większość koordynatorów potwierdziła, że dofinansowanie z  Fundacji PZU było ważnym 
czynnikiem rozwoju ich organizacji. Realizując projekt za kilkadziesiąt tysięcy złotych, wiele 
organizacji po raz pierwszy miało okazję do prowadzenia przedsięwzięcia na taką skalę.

Realizacja projektów pozwoliła także zdobyć organizacjom niezbędne doświadczenie, które 
procentowało w następnych latach, zachęcając do podejmowania kolejnych przedsięwzięć lub 
nawet ubiegania się o inne dotacje.

Zaczęliśmy wtedy od projektu [z dotacji Fundacji PZU], on był takim pierwszym, rzu-
ciliśmy się na głęboką wodę. To był projekt nie tyle materialny. Musieliśmy przez cały 
okres trwania projektu być na baczność, jak ja to w cudzysłowie powiem. Gdzie trzeba 
było, to wszystko pilnować, nadzorować. I nabraliśmy takiej pewnej ogłady w sprawach 
projektowych, już wiedzieliśmy, co się z czym je, jak to się robi.
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zakup nowego sprzętu i materiałów

Dla niemal wszystkich organizacji, które dzięki dotacji Fundacji PZU mogły zakupić dodat-
kowy sprzęt, pomoce naukowe czy wyposażenie sali rehabilitacyjnej, taka pomoc jest bardzo 
ważna. Pozwala na doposażenie lub zbudowanie bazy, z której mogą korzystać nawet po za-
kończeniu projektów.

Książkę, którą myśmy wtedy wydali – ona do dzisiaj funkcjonuje w szkołach na zaję-
ciach przyrody, z geografii, z chemii, fizyki. Dzieci korzystają z tego i jest to dobra po-
moc naukowa, na przestrzeni kilku lat już to działa i cały czas jest przydatne. Nie tylko 
w naszej szkole, bo wiem, że koleżanki z innych szkół też korzystają.

zaistnienie w śroDowisku – zmiana wizerunku organizacji

Dzięki realizacji projektów wiele organizacji stało się bardziej widocznych w środowisku lo-
kalnym, a ich pracownicy mieli okazję do lepszego poznania najbliższego otoczenia – zarówno 
mieszkańców, jak i organizacji, z którymi często w przyszłości nawiązywali współpracę.

Bo już było wiadomo, w których miejscowościach można robić fajne rzeczy. Gdzie jest 
potrzeba, gdzie są otwarci samorządowcy na takie kulturalne działania. Potem to na-
wet ci bardziej aktywni wójtowie dzwonili: „A może coś tam fajnego macie? A może by-
ście do nas przywieźli?”. Także z tego zostało. Ja część z tych ludzi znałam [...], ale do 
wielu pojechałam po raz pierwszy, szukając nowego terenu.

Poznaliśmy wiele interesujących, otwartych osób – nauczycieli, ludzi, którzy chcą coś 
zrobić. Dowiedzieliśmy się o wielu ciekawych pomysłach na działania w środowiskach 
lokalnych. To wzbogaciło nasz potencjał. Potem wykorzystywaliśmy te kontakty przy 
działaniach międzynarodowych.

Większość informacji na temat wpływu realizacji projektów na organizacje pochodzi z wywia-
dów indywidualnych z  ich pracownikami, podobne pytanie zostało jednak zadane badanym 
podmiotom w ankiecie internetowej. Okazało się, że wśród korzyści respondenci najczęściej 
wymieniali właśnie okazję do zdobycia doświadczenia w realizacji projektów i wzrost rozpo-
znawalności w środowisku lokalnym.

wpływ reaLizacji projektów w ramach konkursów dotacyjnych  
„z pzu po Lekcjach” i „pzu z kuLturą” na dotowane organizacje – badanie 
cawi z udziałem grantobiorców Fundacji pzu z Lat 2008–2013 (n = 125)

nauczyliśmy się skutecznie zabiegać o środki od innych grantodawców

nasza organizacja zdobyła doświadczenie w realizacji projektów

nasza organizacja stała się bardziej rozpoznawalna w środowisku lokalnym

zwiększyliśmy skalę naszej działalności

pracownicy naszej organizacji poszerzyli swoje kompetencje

dzięki dotacji z fundacji pzu mogliśmy zatrudnić pracowników i współpracowników

doposażyliśmy naszą organizację (nowy sprzęt, materiały)

udało nam się nawiązać nowe kontakty

zainspirowaliśmy innych do działania (na przykład wolontariatu, założenia organizacji)

64%

58%

36%

26%

23%

23%

19%

16%

8%
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społeczność  
lokalna

projekty wspierane ze śroDków FunDacji pzu 
przynoszą bezpośreDnie korzyści uczestnikom, 

ale  mają również wpływ na otoczenie.

rozwój innych organizacji pozarząDowych w okolicy

Realizacja projektów dotowanych ze środków Fundacji PZU wzmacnia organizacje i pozwala im 
zdobyć cenne doświadczenie. Podejmowane przez nie działania stają się inspiracją dla innych 
stowarzyszeń i fundacji funkcjonujących w okolicy. W kilku wypadkach rozwój organizacji dzię-
ki dotacjom z Fundacji PZU przyczynił się do ożywienia lokalnego środowiska pozarządowego. 
Zakończone sukcesem działania dowiodły, że można robić wiele ciekawych rzeczy, a doświad-
czeni realizatorzy służyli radą i wsparciem dla podmiotów stawiających pierwsze kroki.

W tej chwili na terenie naszej gminy jest prawie trzydzieści organizacji pozarządowych. 
To jest mnóstwo, biorąc pod uwagę, że są dwadzieścia cztery miejscowości. Część to stra-
żacy. Nawiązało się później mnóstwo stowarzyszeń, które zobaczyły u  nas, że można. 
Także tych stowarzyszeń, takich stricte 1% [organizacje pożytku publicznego], jest chyba 
z dziesięć, fundacja jest jeszcze jedna, przy kolejnej szkole powstała. Dzięki temu my jeste-
śmy tymi prekursorami, pionierami. [...] Wielokrotnie przyjeżdżają do nas ludzie, no teraz 
to już mniej, ale tak jeszcze cztery lata temu, trzy, przyjeżdżali do nas, [prosili]: „Doradź-
cie, jak to zrobić, co zrobić, gdzie się starać o pieniądze, czy można się starać”.

większa świaDomość mieszkańców na temat niepełnosprawności

Projekty, które są realizowane w  szkołach lub w  dość wąskich środowiskach osób niepeł-
nosprawnych, bez dodatkowych wysiłków organizatorów mają niewielką szansę odbić się 
szerszych echem w miejscowej społeczności. Kilku organizacjom wspieranym przez Funda-
cję PZU udało się jednak tego dokonać. Szczególnie dla osób pracujących z niepełnosprawny-
mi istotne było to, żeby dzięki różnym działaniom wychodzącym poza samą organizację zmie-
niać postrzeganie niepełnosprawności. Zdaniem tych koordynatorów, prostym, ale niezwykle 
skutecznym sposobem jest zwiększanie widoczności osób niepełnosprawnych i  stwarzanie 
okazji do interakcji między nimi a osobami zdrowymi. W jednym z miast odwiedzonych przez 
badaczy osoby z porażeniem mózgowym same lub w towarzystwie asystentów regularnie wy-
chodzą na spacery. Dzięki temu mieszkańcy naturalnie przyzwyczajają się do ich obecności 
i mają okazję dostrzec, ile takich osób jest w ich otoczeniu.

Elementem wielu projektów z  programu „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z  PZU” jest 
angażowanie osób z zewnątrz. Niekiedy są to wolontariusze pomagający w zajęciach, często 
jednak organizuje się również wspólne warsztaty z  dziećmi sprawnymi czy spotkania z  se-
niorami. Koordynatorzy projektów podkreślali, jak ważne są to doświadczenia zarówno dla 
osób niepełnosprawnych, jak i dla osób zdrowych. Szczególnie pozytywne rezultaty przynoszą  
inicjatywy, które pozwalają osobom z dwóch środowisk lepiej się poznać przy wspólnej reali-
zacji jakiegoś przedsięwzięcia.
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W  tym roku był projekt, który integrował dzieci pełnosprawne z  niepełnosprawnymi. 
Zapraszane były dzieci ze szkół publicznych, nie na odwiedziny, ale na wizytę studyjną. 
Jadę najpierw na wizytę do szkoły, przygotowuję dzieci czy młodzież – i oni przygoto-
wują się, że będą asystentami naszych podopiecznych. Są od rana do popołudnia i biorą 
udział we wszystkim, w czym bierze udział osoba niepełnosprawna. To też miało duże 
znaczenie, dzieci towarzyszą, angażują się, chcą pomagać przy karmieniu. Widzą nasze 
dzieci, które tańczą, skaczą. Dla nich to jest niesamowite, że pytają kogoś, pokazując 
mu obrazki, muszą obserwować wzrok – czy ta osoba życzy sobie kanapkę, czy się napić, 
także oni się też dużo uczą. To zostało zapoczątkowane w projektach fundacji. Do tej 
pory był poczęstunek, szliśmy razem do kina, a teraz inaczej – cały czas uczymy posza-
nowania godności osób niepełnosprawnych. Po takim jednym dniu wychodzą z innym 
zdaniem na temat osób niepełnosprawnych. To jest też bardzo istotne.

Ważną rolę w zmianie wizerunku osób niepełnosprawnych odgrywa również sport. Zdaniem 
koordynatorów takich projektów, dzięki treningom i  sukcesom niepełnosprawni zaczynają 
być postrzegani jako ludzie aktywni, nie zaś biedni i wzbudzający współczucie.

Realizacja takich projektów, jak ten z Fundacji PZU, sprawia, że zwykli ludzie widzą 
niepełnosprawnych w nowym kontekście – jako ludzi aktywnych, rywalizujących.

 aktywizacja mieszkańców, wzmocnienie integracji

Cenne rezultaty przynoszą także projekty zakładające udział społeczności lokalnej. W jednej 
z  takich inicjatyw uczniowie zbierali historie starszych mieszkańców miejscowości, którzy 
zostali przesiedleni po drugiej wojnie światowej. Dzięki temu młodzież miała okazję lepiej po-
znać lokalną historię, która w ten sposób została ocalona od zapomnienia. Doświadczenie było 
ważne nie tylko dla młodych realizatorów, ale także dla osób starszych, które wzięły udział 
w nagraniach – były bardzo wzruszone tym, że ktoś chce ich wysłuchać lub po prostu spędzić 
z nimi trochę czasu. Mieszkańcy, którzy wcześniej nie wykazywali się aktywnością, bardzo za-
angażowali się w  projekt. Z  ogromnym entuzjazmem podeszli do zadania, które dodatkowo 
pomogło w zintegrowaniu wspólnoty.

To nie są ludzie aktywni, społeczników jest niewielu. Ludzie się raczej nie angażują, 
zajmują się swoimi sprawami, czasem się kogoś obgada na ławce przed domem i  to 
wszystko. Kiedy dzieci chodziły z dyktafonami i kamerami, ludzie bardzo chętnie współ-
pracowali. Pomogła też tematyka – regionalna, więc to było dla nich i o nich, [...] byli 
otwarci. Mówili potem: „To moja wnuczka bierze w tym udział”. Były też filmy o repa-
triantach i najstarszych mieszkańcach. Powstały filmy, które będziemy wykorzystywać 
w kolejnych latach pracy – ja jestem historykiem – i to jest bezcenne. Tych ludzi za chwi-
lę nie będzie, a dzieciaki wydobyły mnóstwo ciekawych informacji. Ci ludzie też czuli 
się docenieni, że oni są, że ktoś sobie o nich przypomniał, że mają coś do powiedzenia 
i swoją historię.

W innej miejscowości projekt realizowany przez uczniów przełożył się na zmianę podejścia 
mieszkańców do segregowania śmieci. Wpływ podjętej inicjatywy był w  tym wypadku poli-
czalny – na gali podsumowującej przedsięwzięcie wójt powiedział, że aż 87% mieszkańców 
miejscowości zadeklarowało, że będą segregować śmieci. Tak dobry wynik był, jego zdaniem, 
zasługą projektu, w ramach którego gimnazjaliści nakręcili filmy edukacyjne, które wyświetla-
no podczas spotkań sołeckich.

rozwój wolontariuszy

Wolontariusze wspierają organizacje przy realizacji projektów, ale odnoszą z tej współpracy 
również wiele korzyści indywidualnych. W jednym z miast chłopiec, którego niepełnosprawny 
brat i matka brali udział w zajęciach, nawet po zakończeniu projektu dopytywał koordynatorki 
o możliwość dalszej współpracy. Co równie istotne, namawiał także kolegów z gimnazjum do 
włączenia się w pracę wolontariacką.

Mój syn dzięki temu projektowi stał się wolontariuszem. Przeszedł cykl szkolenia, cały 
ubiegły rok pomagał. On w czerwcu [ już po zakończeniu projektu] jeszcze panią Anię 
[ koordynatorkę] wypytywał, czy będą kolejne szkolenia, bo on chciałby o  nich powie-
dzieć kolegom. Także dzięki temu zdrowy syn otworzył się na działania społeczne. Gim-
nazjum to jest trudny wiek, a dzięki tej aktywności on jakoś lepiej to przechodzi.

W wypadku niektórych wolontariuszy udział w projekcie miał wpływ na późniejsze decyzje 
życiowe – doświadczenia zdobyte podczas realizacji działań zadecydowały o wyborze kierun-
ku studiów (rehabilitacja) i dalszej pracy społecznej. 
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z kim 
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Wśród grantobiorcóW 
Znajdują się ZaróWno duże, 

dośWiadcZone organiZacje, 
jak i takie, które dopiero

rozpoczynają działaLność.
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25 lat
 trzy organizacje 

korzystające ze 
wsparcia Fundacji pzu 

działają od 

10 lat
z Fundacją pzu  

współpracują organizacje 
doświadczone – przeciętna 

organizacja ma

12%
młodych organizacji, 

założonych w 2011 roku 
i później, jest

ostatniej dekadzie ze środków Fundacji PZU w  ramach trzech programów 
grantowych dofinansowano ogółem 173  projekty kulturalne i  167 inicjatyw 
dla osób niepełnosprawnych. W projektach kulturalnych wsparcie otrzyma-

ły 143 organizacje (na łączną kwotę 4,51 miliona złotych). W obszarze wsparcia dla osób nie-
pełnosprawnych dotacje przyznano 116 organizacjom (na łączną kwotę 5,4 miliona złotych). 
To liczna grupa beneficjentów, warto się więc przyjrzeć jej bliżej.

Organizacje otrzymujące od Fundacji PZU dotacje na działania kulturalne są – statystycznie 
rzecz biorąc – młodsze niż podmioty zajmujące się projektami związanymi ze wsparciem dla 
osób niepełnosprawnych. Co trzecia organizacja funkcjonuje nie dłużej niż dwa lata, podczas 
gdy w wypadku organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych w tym wieku jest ponad 
20% podmiotów. Więcej niż dziesięć lat – w momencie otrzymywania dotacji – działało tyl-
ko 17% organizacji realizujących projekty kulturalne, w porównaniu z 28% wśród podmiotów 
zajmujących się osobami niepełnosprawnymi. Opieka nad osobami niepełnosprawnymi wy-
maga doświadczenia i kwalifikacji. Placówki, które ją oferują, muszą dysponować odpowied-
nim sprzętem i zatrudniać sprawdzoną kadrę. Takie wymagania spełniają starsze, dłużej funk-
cjonujące na rynku organizacje – te właśnie podmioty wspiera Fundacja PZU.

Postanowiliśmy również sprawdzić, jak organizacje wspierane przez Fundację PZU wygląda-
ją na tle całego sektora organizacji pozarządowych w  Polsce. Dobrym punktem odniesienia 
były dane z raportu Stowarzyszenia Klon/Jawor Kondycja sektora organizacji pozarządowych 
w Polsce 2012.

Ostatnie dane pochodzą co prawda z 2011 roku, nawet jednak uwzględniając tę dwuletnią róż-
nicę, można z dużą dozą pewności stwierdzić, że organizacje korzystające ze wsparcia Funda-
cji PZU (zwłaszcza działające na rzecz niepełnosprawnych) zarządzają większymi budżetami 
niż przeciętne organizacje w Polsce. Jednocześnie warto zauważyć, że pod względem wielko-
ści przychodów grantobiorcy Fundacji PZU stanowią bardzo zróżnicowaną grupę – są wśród 
nich zarówno „duzi gracze”, jak i organizacje o niskich rocznych dochodach.
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Blisko 42% organizacji wspieranych przez Fundację PZU zatrudnia pracowników na umowę 
o pracę – przeciętnie jest to osiem osób. To dużo w porównaniu ze wszystkimi polskimi organi-
zacjami, gdyż pracowników etatowych (na pełny lub niepełny etat) zatrudnia mniej niż jedna 
piąta polskich organizacji – przeciętnie są to dwie osoby (dane Stowarzyszenia Klon/Jawor 
z  2012 roku). Oznacza to, że organizacje współpracujące z  Fundacją PZU są bardziej stabil-
ne finansowo i  gwarantują większe bezpieczeństwo zatrudnienia niż przeciętne organizacje 
w Polsce.

Grantobiorcy Fundacji PZU wyróżniają się również na tle innych organizacji w  Polsce pod 
względem liczby wolontariuszy, z  którymi współpracują. Przeciętną organizację w  Polsce 
wspiera ośmioro wolontariuszy, organizację dotowaną przez Fundację PZU – dziesięcioro 
ochotników (dane Stowarzyszenia Klon/Jawor z 2012 roku).

przychody organizacji wspieranych przez Fundację pzu w 2013 roku  
– z podziałem na dotowane programy

ogółem (n = 125)

program  
„młodzi niepełnosprawni  
– sprawni z pzu” (n = 55)

program „z pzu po lekcjach” 
(n= 46)

program „pzu z kulturą”  
(n = 37)

do 10 tysięcy złotych od 10 do 50 tysięcy złotych od 50 do 100 tysięcy złotych

od 100 tysięcy złotych 
do 1 miliona złotych powyżej 1 miliona złotych

18%

27%

13%37%20%22%9%

16% 43% 11% 24% 5%

10%

18%4%

29%

18%

17%

33%

27%

93%
organizacji  

korzystających ze wsparcia 
Fundacji pzu współpracuje 

z woLontariuszami*

*warto pamiętać, że część z nich  
może być woLontariuszami wewnętrznymi,  
a więc przedstawicieLami władz, członkami 

stowarzyszeń, nauczycieLami wykonującymi  
swoją pracę na rzecz organizacji  

nieodpłatnie.
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Organizacje wspierane przez Fundację PZU nie pracują same. Często udaje im się pozyskać 
partnerów, którzy niekiedy wspierają je finansowo (w formie nagród czy gadżetów), ale naj-
częściej przez użyczenie sali lub sprzętu do prowadzenia zajęć. Partnerami są przeważnie 
szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury i firmy prywatne, inne organi-
zacje pozarządowe, ośrodki pomocy społecznej (głównie w wypadku projektów skierowanych 
do osób niepełnosprawnych).

Co interesujące, organizacjom z mniejszych ośrodków i obszarów wiejskich częściej udaje się 
pozyskać partnerów, wykazują one także większą ich liczbę. W  dużych miastach relatywnie 
częściej w projektach dotowanych przez Fundację PZU jako partnerzy uczestniczą organiza-
cje pozarządowe.

pracownicy etatowi w organizacjach wspieranych przez Fundację pzu

58%

10%

16%

16%

powyżej 20

od 4 do 20

od 1 do 3

bez pracowników 
etatowych

Wśród grantobiorców znalazły się organizacje, które otrzymały dofinansowanie więcej niż raz. 
Poniżej przedstawiamy podmioty, które zrealizowały najwięcej projektów, wraz z kwotami, ja-
kie otrzymały od Fundacji PZU w latach 2008–2013.

program  
„z pzu po Lekcjach”  

(łącznie z programem  
„pzu z kuLturą”):

stoWarZysZenie Forum ośWiatoWe „klucZe”  
(cZtery projekty, 132 300 Złotych)

 ZWiąZek harcerstWa polskiego, chorągieW dolnośląska,  
huFiec bierutóW (trZy projekty, 74 998 Złotych)

stoWarZysZenie na rZecZ rodZiny „sZcZęśliWy dom”  
(trZy projekty, 81 760 Złotych)

toWarZystWo edukacyjne „WiedZa poWsZechna”  
(trZy projekty, 113 690 Złotych)

Wiejskie stoWarZysZenie  
edukacyjno-kulturalno-turystycZne „sZansa” 

 (trZy projekty, 87 420 Złotych)

stoWarZysZenie pomocy dZieciom W garWolinie 
(trZy projekty, 95 503 Złotych)

międZysZkolne centrum  
inFormacji oraZ edukacji europejskiej i regionalnej  

(trZy projekty, 84 760 Złotych)

program  
„młodzi niepełnosprawni  

– sprawni z pzu”:

stoWarZysZenie na tak  
(cZtery projekty, 199 000 Złotych)

polskie stoWarZysZenie na rZecZ osób Z upośledZeniem umysłoWym  
– koło W kosZalinie (cZtery projekty, 164 201 Złotych)

stoWarZysZenie na rZecZ niepełnospraWnych intelektualnie  
„nasZ ośrodek” (cZtery projekty, 160 367 Złotych)

stoWarZysZenie toWarZystWo prZyjaciół dZieci Z siedZibą W WarsZaWie 
(cZtery projekty, 142 652 Złote)

stoWarZysZenie rodZin i prZyjaciół osób Z Zespołem doWna „sZansa” 
(cZtery projekty, 94 855 Złotych)



jak nas widzą? 
ocena  
Współpracy  
Z Fundacją pZu

ZaWsZe jest taka  
uprZejmość i otWartość […].  

pracoWnicy Fundacji pZu 
 roZumieją, że jak ktoś 

ZacZyna, nie musi mieć 100% 
WiedZy na jakiś temat, że 

WsZyscy się ucZymy. zawsze 
są życzLiwi i przyjaźnie 
nastawieni. jak się tam 

ZadZWoni, Zada pytanie 
– Wspierają i Zachęcają 

bardZo.
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rozmów i wywiadów z przedstawicielami organizacji, które otrzymały dotacje, wynika, że 
Fundacja PZU cieszy się wśród nich bardzo dobrą opinią. Koordynatorzy projektów chwa-
lili nie tylko życzliwość i wyrozumiałość pracowników Fundacji PZU w sytuacjach proble-

mowych, ale także partnerskie traktowanie. Pracownicy organizacji mających doświadczenia 
z  realizacji projektów finansowanych z  innych źródeł podkreślali, jak pozytywnie na ich tle 
wyróżnia się Fundacja PZU.

Kontakt jest najważniejszy – podoba mi się, bo jest taki bezpośredni. Jak na taką dużą 
firmę ubezpieczeniową, to taki ludzki, przyjazny, bez takich obwarowań. Pojechałyśmy 
z koleżanką na szkolenie i jak wchodzimy do tego budynku, to czujemy się ważne, czuje-
my, że jesteśmy dla nich partnerem, jest to wszystko przyjazne, naturalne, proste.

Nigdy nie miałem żadnego problemu. Są fantastyczne te panie. Nie są takie, jak się 
spotkałem w innych organizacjach, że dają te pieniądze z łaską i traktują ludzi z łaską, 
i zachowują się, jakby to były ich pieniądze. Im [Fundacji PZU] zależy na tym, żeby te 
środki jak najlepiej wykorzystać dla dobra beneficjentów, i robią wszystko, żeby pomóc.

Poziom zaangażowania pracowników Fundacji PZU stanowi niekiedy dla organizacji pozy-
tywne zaskoczenie.

Jak nie telefonicznie, to mailowo. Zawsze oni odpowiadają. Kiedyś jedna pani przepra-
szała, bo akurat była sobota, niedziela, nie otwierała skrzynki, więc w poniedziałek za-
raz z rana. No miłe to było [śmiech].

Grantobiorcy podkreślali partnerski charakter relacji z Fundacją PZU. Życzliwe podejście ma 
szczególne znaczenie w wypadku młodych organizacji, które dopiero rozpoczynają swoją ak-
tywność. Pozytywne doświadczenia na początku działalności zapewniają im bowiem energię 
i impuls do dalszego działania.

Kolejnym atutem współpracy są – zdaniem grantobiorców – łatwe i  przejrzyste procedury. 
Organizacje bardzo wysoko oceniają zarówno wniosek konkursowy, jak i formularz sprawoz-
dania. Także w tym wypadku Fundacja PZU wypada bardzo dobrze na tle innych programów 
grantowych. Minimalizowanie przeszkód natury formalnej wydaje się szczególnie ważne dla 
organizacji stawiających pierwsze kroki w  realizacji projektów, zbyt skomplikowane proce-
dury i rozbudowana biurokracja mogą bowiem skutecznie zniechęcić początkujących anima-
torów do dalszego działania. Fundacja PZU oferuje debiutantom przyjazny start, a  bardziej 
doświadczonym realizatorom – miłą odskocznię od bardziej skomplikowanych procedur w in-
nych programach.

Formularz wniosku jest zrozumiały i  widać, że, za przeproszeniem, nie układali tego 
laicy, tylko ktoś, kto miał pojęcie, co tam się powinno w takim programie znaleźć, ponie-
waż ten formularz jest zrozumiały. Czasami biorę formularz i nie wiem, o co chodzi, co 
poeta ma na myśli, czego chcą od nas, a tutaj jasno to było wszystko rozpisane – określo-
na nawet ta ilość znaków, co bardzo pomaga pisać taki program.

Badania dostarczyły również wskazówek co do sposobów udoskonalenia procedur konkurso-
wych w kolejnych edycjach

80%badanych organizacji przyznaje, 
że pracownicy Fundacji pzu 

wykazywaLi eLastyczność 
w trudnych sytuacjach

85%badanych organizacji uważa, 
że pracownicy Fundacji pzu byLi 

zainteresowani ich projektem

89%badanych organizacji zgadza się 
ze stwierdzeniem, że pracownicy 

Fundacji pzu byLi życzLiwi 
przy zgłaszaniu probLemów 

(wątpLiwości)
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podsumowanie
o  dziesięciu latach działalności Fundacji PZU 
możemy się pochwalić imponującym dorobkiem. 
W  tym czasie przyznaliśmy ponad 340 dotacji na 

łączną kwotę 10 milionów złotych. Wsparcie otrzymało po-
nad 250 organizacji, w projektach wzięło zaś udział 52 tysią-
ce osób. Dzięki wspieranym przez nas inicjatywom w  całej 
Polsce odbyły się setki festynów, wycieczek i szkoleń. Dzieci 
i  młodzież miały okazję wziąć udział w  różnych zajęciach, 
warsztatach i kółkach zainteresowań. Dotacje Fundacji PZU 
przyczyniły się także do powstania i rozwoju wielu organiza-
cji pozarządowych w kraju.

Od początku istnienia programów „Z PZU po lekcjach” i „Mło-
dzi niepełnosprawni – sprawni z  PZU” skoncentrowaliśmy 
się na wspieraniu inicjatyw skierowanych do dzieci i  mło-
dzieży z terenów, gdzie dostęp do kultury, zajęć dodatkowych 
czy rehabilitacji jest utrudniony. Choć obecnie część projek-

tów jest realizowana także w  większych miastach, to  wspie-
ranie mieszkańców małych miejscowości pozostaje jednym 
z najważniejszych celów Fundacji PZU. Mimo dynamicznych 
zmian, jakie zachodzą w ostatnich latach, wciąż jest w Polsce 
wiele miejsc, gdzie dzieci i młodzież nie mają zapewnionych 
odpowiednich warunków do rozwoju. Staramy się to zmienić, 
wspierając odpowiednie organizacje z całego kraju – zarów-
no duże i  doświadczone, jak i  mniejsze, stawiające pierwsze 
kroki – ponieważ wierzymy, że najlepiej znają potrzeby śro-
dowisk, w których na co dzień pracują.

Na podstawie raportów i  badań oraz rozmów z  realizatorami 
projektów możemy stwierdzić, że dużo udało nam się już zrobić, 
ale mamy świadomość, że wciąż wiele pracy przed nami. W kolej-
nych latach zamierzamy kontynuować obrany kierunek działań, 
zależy nam jednak, aby dalej się rozwijać, udoskonalając nasze 
procedury oraz kontakty z organizacjami i partnerami.
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o Fundacji

undacja PZU od 2004 roku realizuje działania filan-
tropijne Grupy PZU, które są elementem jej strategii 
zaangażowania społecznego.

Celem Fundacji PZU jest: promowanie edukacji dzieci i mło-
dzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób 
z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie do-
stępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozu-
miany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

„Pomagamy pomagać” – to nasze motto. Realizujemy je, 
wspierając strategiczne dla nas obszary:
–  edukację – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących 

szanse i tworzących warunki lepszego rozwoju intelektual-
nego, zawodowego i kulturalnego młodych ludzi,

–  opiekę i  pomoc społeczną – poprzez wsparcie dla organiza-
cji i osób fizycznych, między innymi w zakresie pokrywania 
kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego 
albo leków,

–  ochronę zdrowia – wspieramy projekty edukacyjne dla pra-
cowników placówek medycznych, przez nasze działania 
promujemy również zdrowy i aktywny tryb życia,

–  kulturę i  sztukę – szczególnie w  zakresie wspierania wy-
darzeń artystycznych oraz działań upowszechniających 
wiedzę o kulturze i sztuce polskiej, artystach i uzdolnionej 
młodzieży.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi – zarówno 
w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, 
szkołami i  uczelniami, wspierając merytorycznie, organiza-
cyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja PZU realizuje Program Wolontariatu Pracownicze-
go w  Grupie PZU. We współpracy z  partnerami prowadzimy 
autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, 
wolontariatu edukacyjnego, wolontariatu promującego zdro-
wy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontaria-
tu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

Od lewej:

agniesZka kaZimierska  
(KOOrdynatOr ds. wOlOntariatu pracOw-
niczegO),

magdalena olborska  
(człOneK zarządu),

bogdan bencZak  
(prezes zarządu),

iZabela rakuć-kochaniak  
(dyreKtOr Fundacji),

grZegorZ cygonik  
(człOneK zarządu),

jolanta kuźma  
(pracOwniK biura),

marta dębska  
(KOOrdynatOr prOjeKtów).

tekst i redakcja:  Maja durlik, Maria Wiśnicka

zespół badaWczy:  Maja durlik, elgars Felcis, jan Herbst, agata kępińska, 
joanna kozera, julia olesińska, Mateusz przyWara, Maria Wiśnicka

projekt graFiczny, skład, korekta, druk:  

Fundacja pracoWnia badań 

i innoWacji społecznycH „stocznia”

ul. bracka 20b, 00–028 WarszaWa

tel.: +48 22 827 01 05

WWW.stocznia.org.pl 

e-Mail: stocznia@stocznia.org.pl 
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