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SŁOWO WSTĘPU

Szanowni Państwo,
za nami owocny rok szkolny 2017/2018. Wyprawiliśmy w świat
grono fantastycznych stypendystów i powitaliśmy nowych, pielęgnując tym samym wartości ważne dla Fundacji: ciągłość, szanse
rozwoju dla przedstawicieli młodego pokolenia i konsekwencję
w efektywnych działaniach. Cieszymy się z trwałej jakości naszego
programu stypendialnego, odzwierciedlonej przez osiągnięcia
tegorocznych stypendystów i energię towarzyszącą nam podczas
zjazdów i warsztatów. Podtrzymujemy tradycję Kolacji Mistrzów
oraz zimowych i letnich wakacji, dzięki którym młodzież mogła
w mijającym roku złapać oddech w Jastarni i Szklarskiej Porębie.
Po raz pierwszy wręczyliśmy też nasze stypendium uczniom technikum, otwierając się na dzieci ze szkół ukierunkowanych zawodowo.
Był to też rok nowości. Wspólnie ze „Szkołą z Klasą” uruchomiliśmy program grantowy „Edukacja Inspiracja”, który wspiera
wyróżniających się pedagogów w realizacji dodatkowych projektów z uczniami. Granty przyznawane są w trzech kategoriach:
społeczno-obywatelskiej, naukowo-badawczej i artystyczno-językowej, a nauczyciele nominowani są między innymi przez
naszych stypendystów. Założenia programu „Edukacja Inspiracja”
wynikają z żywionego przez nasz zespół przekonania o potrzebie
promowania i wspierania inkluzywnych – a więc angażujących
uczniów – metod pedagogicznych. Cieszymy się, że powołaliśmy
program, który jest wyrazem uznania dla zawodu nauczyciela.
Pamiętnym wydarzeniem tego roku było nadanie Zespołowi
Szkół w Szczekocinach imienia Romana Czerneckiego. Patron
EFC, pierwszy dyrektor szkoły po wojnie, odbudował ją wspólnie
z uczniami i lokalną społecznością. Szkoła postanowiła w ten
szczególny sposób uhonorować jego pamięć. Podziękowania
należą się Markowi Michalewskiemu, siostrzeńcowi Romana, za
jego konsekwentne działanie na rzecz obecności EFC w Szczekocinach. Trwałość dobrych praktyk, zapoczątkowana przez naszego
patrona i kontynuowana przez obecny zespół Fundacji EFC, to
fundament naszej pracy w coraz bardziej nieprzewidywalnym
świecie. Dlatego w tym roku Rada Fundacji wspólnie z zespołem
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ustanowiła oficjalny zbiór wartości EFC. Należą do nich: godność,
wolność, solidarność oraz sprawiedliwość społeczna. Stawiamy
też na wzmacnianie wiary w siebie i krytyczne myślenie wśród
naszych stypendystów – bez tego trudno bowiem o przestrzeń
dla wskazań etycznych. Ten sam impuls towarzyszył nam we
wzmacnianiu relacji z innymi organizacjami pozarządowymi.
Na Gali Polskiej Rady Biznesu doceniliśmy wyróżniających się
społeczników, finansując Nagrodę im. Andrzeja Czerneckiego za
walkę o demokratyczną i sprawiedliwą Polskę. Po raz pierwszy
wsparliśmy też przyznawaną nauczycielom Nagrodę im. Ireny
Sendlerowej „Za naprawianie świata”. Z dumą z dotychczasowych
osiągnięć, ale też z przeświadczeniem, że nieustannie musimy być
wobec siebie wymagający, zapraszamy do lektury naszego raportu
rocznego. Stanowi on dowód na trwałość tego, co dobre w pracy
Fundacji EFC, oraz na otwarcie na refleksje i zmiany, które pozwalają nam bezpiecznie zmierzyć się ze zmieniającym się światem.
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PATRON FUNDACJI EFC PROF. ROMAN CZERNECKI (1904–1986)
Słynny pedagog, autor idei EFC. Podczas okupacji twórca tajnego
nauczania na terenach obecnego województwa świętokrzyskiego.
Po wojnie założyciel szkoły w Szczekocinach, później szef kuratorium województwa zielonogórskiego, rektor Państwowej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku oraz wykładowca Politechniki
Warszawskiej. Na każdym poziomie edukacji dał się poznać jako
świetny organizator, którego celem była praca nad rozwojem
młodych ludzi niezależnie od warunków, w jakich się znaleźli, oraz
od miejsca pochodzenia. Wiedział, że zmarnowanie ich potencjału
będzie ogromną stratą dla Polski.
Roman Czernecki przyszedł na świat na Kresach Wschodnich, w wykształconej rodzinie, która od pokoleń przywiązywała
dużą wagę do edukacji. Ukończył filozofię i filologię polską na
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po studiach podjął
pracę nauczyciela w liceum w Krzemieńcu i od razu odkrył w sobie prawdziwą pasję pedagogiczną. Absorbowała go nie tylko
metodologia nauczania, ale także bezpośredni kontakt z młodymi ludźmi z różnych środowisk oraz praca społeczna, w którą
angażował swych uczniów. Z jego późniejszych wspomnień
wyłania się obraz nauczyciela i profesora szczególnie lubianego
przez młodzież.
Po okresie pracy w liceach w Krzemieńcu, Borysławiu
i Kielcach, niemal od samego początku II wojny światowej z powodzeniem organizował tajne nauczanie w Słupi Jędrzejowskiej
i sąsiednich miejscowościach. Pod koniec wojny ten pionierski
program objął 934 uczniów w 36 placówkach w województwie
małopolskim, łącznie z ponad setką studentów Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Roman Czernecki, sam będąc członkiem AK
(pseudonim „Wrzos”), pozostawał w ścisłym kontakcie z dowódcami okolicznych oddziałów Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich
i Armii Ludowej, które zapewniały ochronę uczestnikom tajnych
kompletów. Dzięki działaniom wywiadów tych organizacji, w porę
wysyłających ostrzeżenia, udało się uniknąć dekonspiracji.

Talenty Romana Czerneckiego ujawniły się ponownie po
zakończeniu wojny, gdy tworzył już oficjalną szkołę w zniszczonym pałacu w Szczekocinach. Później organizował szkolnictwo
w regionie zielonogórskim jako szef kuratorium wojewódzkiego.
Po tym, jak został mianowany rektorem Państwowej Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, nauczał także na Politechnice
Warszawskiej.
W pamiętnikach Romana Czerneckiego wiele jest odniesień
do najbliższej rodziny, która uczestniczyła w jego poczynaniach
zawodowych. Przede wszystkim zawsze wiernie towarzyszyła mu
żona Janina, nauczycielka niemieckiego, ale i dzieci – Irusia (Irena)
oraz Andrzej. Profesor był kochany i szanowany przez uczniów,
którzy po tym, gdy odszedł, latami oddawali mu hołd na warszawskich Powązkach – zapisał się w ich pamięci jako wielki mówca
i ciepły człowiek. Motto, które przez całe życie powtarzał swoim
wychowankom: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży
chowanie”, tkwi u podstaw Fundacji EFC.
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ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI EFC ANDRZEJ CZERNECKI (1939–2012)
Andrzej Czernecki był synem Romana Czerneckiego i założycielem Fundacji EFC, a także znanym przedsiębiorcą, wizjonerem
i twórcą firmy HTL, należącej do światowej czołówki producentów
sprzętu laboratoryjnego. Realizując ideę swego ojca, przez
wiele lat wspierał utalentowanych młodych ludzi w ich edukacji,
a w 2009 roku stworzył Fundację EFC – instytucję, która profesjonalnie wyszukuje na terenie całego kraju wybitnie uzdolnionych
uczniów i im pomaga.
W biznesie Andrzej Czernecki osiągnął sukces, który trudno
w Polsce powtórzyć – zdobył ponad połowę całego światowego rynku w specjalistycznej dziedzinie sprzedaży precyzyjnych urządzeń
niezbędnych do prowadzenia podstawowych analiz medycznych.
Jeśli dodać do tego, że były to urządzenia, które sam opracował,
opatentował i produkował, działając w warunkach globalnej konkurencji – jest to osiągnięcie bez precedensu na polskim gruncie. Tym
bardziej, że zaczynał właściwie od zera.
Ukończył studia na Wydziale Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim. Jako pracownik naukowy tej uczelni przebywał na stypendium
w Austrii, gdzie został „wypatrzony” przez szefa oddziału amerykańskiej firmy Beckman Instruments, produkującej sprzęt laboratoryjny.
Wrócił do Polski z propozycją rozeznania się w lokalnym rynku,
a wkrótce powierzono mu – jako przedstawicielowi firmy – rynek
polski i radziecki. W 1980 roku założył własną firmę Plastomed.
Perypetie związane z jej prowadzeniem były typowe dla tamtych
czasów, ale go nie zniechęciły. Firma przekształciła się w HTL (High
Tech Lab) i rosła, zatrudniając prawie tysiąc pracowników. Powstały
też związane z nią spółki w Austrii, USA i Szwecji.
Udzielając w 2009 roku wywiadu dziennikarce „Gazety Wybor
czej”, Andrzej Czernecki tak opowiadał jednak o swoich planach na
przyszłość: „Co zrobię? Wycofam się z tej działalności i z biznesu
w ogóle. Dlaczego? Efekt głębszych przemyśleń życiowych. Czy
wyścig o kolejne segmenty rynku, pojedynki marketingowe, optymalizacja produkcji – mają być sensem dalszego życia? Źródłem

O Fundacji

14

największej satysfakcji? Czas na spokojną refleksję, zwolnienie, zaję
cie się czymś całkiem innym, co przyniesie więcej przyjemności.
Bo w pewnym momencie życia warto zająć się spełnianiem własnych marzeń”. Już w 2008 roku Andrzej Czernecki zdradził się ze
swoimi zamierzeniami: uruchomieniem funduszu stypendialnego
imienia ojca, Romana Czerneckiego, człowieka nadzwyczajnego,
pedagoga i wychowawcy młodzieży. Plany te urzeczywistniły się
w 2009 roku, gdy powstała Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana
Czerneckiego (EFC).
Andrzej Czernecki zmarł 18 maja 2012 roku po długiej walce
z rakiem. Został pochowany na warszawskich Powązkach. Jego pracę
i pasję do filantropii kontynuują jego synowie – Igor i Andrzej Jr.
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PREZES ZARZĄDU FUNDACJI EFC – PANI EMILIA GROMADOWSKA
Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim, otrzymała
stypendium Uniwersytetu Amsterdamskiego. Pracując przez
13 lat w międzynarodowej organizacji dobroczynnej United Way,
projektowała i wdrażała w polskich i zagranicznych firmach nowatorskie w skali kraju programy społeczne oraz wolontariackie.
Ekspertka w dziedzinie wolontariatu pracowniczego, autorka wydanego w 2007 roku Poradnika Wolontariusza. Doświadczona menedżerka organizacji pozarządowych i konsultantka CSR. Prezes
zarządu fundacji korporacyjnych, między innymi Fundacji WARTY
i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”, Fundacji ORLEN
„Dar Serca”. Angażuje się społecznie w prace Forum Darczyńców
w Polsce, pełniąc funkcję członka zarządu.
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RADA FUNDACJI EFC
Rada odpowiada za rozwój Fundacji EFC zgodnie z wizją Andrzeja
Czerneckiego i wartościami, które uosabiał patron, prof.
Roman Czernecki. Do jej obowiązków należą m.in. zarządzanie
funduszem żelaznym oraz zatwierdzanie budżetu Fundacji.

Igor Czernecki

Andrzej Czernecki Jr.

Jan Krzewiński

Marta Drozd

Przewodniczący Rady Fundacji EFC
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RADA PROGRAMOWA FUNDACJI EFC

Jacek Michałowski –
Przewodniczący Rady Programowej
Ukończył psychologię na Uniwersytecie
Warszawskim. Psychoterapeuta w Ośrodku
Synapsis (1979–1989). W latach 1989–1999
urzędnik w Kancelarii Senatu i Kancelarii
Premiera. Przez kolejne dziesięć lat
dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Szef Kancelarii
Prezydenta RP (2010–2015). Jest przekonany, że harmonijny i dynamiczny rozwój
Polski w kolejnych 25 latach wolności
zależy od odważnych zmian w systemie
edukacji. Wierzy, że szkoła może formować szczęśliwe i mądre młode pokolenia.
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Krzysztof Arciszewski
Absolwent New York University oraz University of Oxford. Od 2011 roku związany
z inwestycjami kapitałowymi. Założyciel
szkoły brytyjskiej w Wilanowie. Wioślarz
i himalaista. Podróżnik.
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Dr Grażyna Czetwertyńska
Kształci studentów na Wydziale Artes
Liberales Uniwersytetu Warszawskiego
oraz w Szkole Edukacji UW i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Prowadziła Laboratorium Edukacyjne
Międzywydziałowych Indywidualnych
Studiów Humanistycznych UW, była
dyrektorką programu „Szkoła z Klasą”
Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz
członkinią zespołu krajowego w badaniu
PISA. Autorka koncepcji internetowego
podręcznika dla polskich uczniów za
granicą „Włącz Polskę”, programów
i podręczników szkolnych oraz publikacji
na temat metod nauczania i oceniania,
w tym dotyczących pracy z uczniami
uzdolnionymi, dwujęzyczności i edukacji
międzykulturowej.
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Prof. Michał Federowicz
Kieruje Zespołem Socjologii Polityki,
Gospodarki i Edukacji w Instytucie
Filozofii i Socjologii PAN. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim,
a wcześniej studia na Wydziale Mechaniki
Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej.
W latach 1980–1984 realizował badania
w Instytucie Lotnictwa. Od 1984 roku
pracuje w IFiS PAN. W latach 1994–1995
stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej
na Cornell University i Harvard University
(Center for European Studies, Department
of Government). W latach 2009–2017
pełnił funkcję dyrektora Instytutu Badań
Edukacyjnych.
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Dr Mikołaj Herbst
Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów
Regionalnych i Lokalnych. Kierownik
Zakładu Nauk Społecznych w Edukacji
w Instytucie Badań Edukacyjnych.
Specjalizuje się w badaniach z dziedziny
ekonomii edukacji, rozwoju regionalnego
i lokalnego, a także w analizie cykli koniunktury. Autor kilkudziesięciu publikacji
naukowych. Kierownik i uczestnik projektów badawczych finansowanych przez
Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo
Edukacji Narodowej oraz Narodowe
Centrum Nauki. W latach 2008–2009 był
członkiem Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów.
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Ula Malko
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie
SWPS, podyplomowe studia trenerskie
oraz kurs pracy metodą projektów
badawczych w USA. Od dziesięciu lat
wspiera nauczycieli w lepszym zrozumieniu potrzeb rozwojowych dzieci oraz
procesów związanych z dynamiką grupy.
Pracuje także z zespołami nauczycieli, by
przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu
i wzmacniać współpracę między nimi.
Przez dwa lata prowadziła platformę dla
nauczycieli szkół podstawowych. Wspiera
merytorycznie kadry pracujące z dziećmi
w różnych formach edukacyjnych (kolonie,
zajęcia dodatkowe). Współpracuje
z Fundacją Rozwoju Dzieci, Fundacją
„Przestrzeń dla Edukacji” oraz Fundacją
„Wolna Szkoła”.

22

Alicja Pacewicz
Ekonomistka, działaczka społeczna
i oświatowa. Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), działającej od 1994 roku.
W CEO propaguje wiedzę, umiejętności
i postawy obywatelskie oraz wspiera szkoły
w skutecznej i nowoczesnej edukacji.
Współautorka programów edukacyjnych
(m.in. „Kształcenie Obywatelskie w Szkole
Samorządowej”, „Szkoła z Klasą 2.0”,
„Ślady przeszłości”, „Młodzi Głosują” oraz
„Filmoteka Szkolna. Akcja”), podręczników
do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, publikacji metodycznych
i szkoleniowych. W ubiegłych latach ekspertka Ministerstwa Edukacji Narodowej
i współorganizatorka projektów współpracy
międzynarodowej (m.in. Networking
European Citizenship Education).
Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski za działania na rzecz
społeczeństwa obywatelskiego.

23

Dr Przemysław Sadura
Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie
Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego,
założyciel Fundacji Pole Dialogu, publicysta „Krytyki Politycznej”. Interesuje
się systemem edukacji, zróżnicowaniem
klasowym i partycypacją obywatelską.
W swojej pracy obok badań socjologicznych
posługuje się także interwencją społeczną.
Od lat współpracuje z trzecim sektorem
i administracją publiczną, prowadząc
badania, szkolenia i konsultacje. Ostatnio
opublikował książki: Edukacja obywatelska
w działaniu (2013) oraz Upadek komunizmu
w Europie Środkowo-Wschodniej w perspektywie współczesnych teorii rewolucji (2015).
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ZESPÓŁ FUNDACJI EFC

Agata Bańkowska
Menedżerka ds. komunikacji

Aleksandra Kosińska
Specjalistka ds. komunikacji

Joanna Utrata
Księgowa

Krystyna Kiełbowicz
Księgowa
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Ulyana Buzenko
Specjalistka ds. administracji
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Igor Brewka
Menedżer ds. administracji
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Fundacja Rodziny Staraków – partner strategiczny
Fundacja Szkoła z Klasą – operator programu
Edukacja Inspiracja
Pozostali partnerzy

FUNDACJA RODZINY STARAKÓW –
PARTNER STRATEGICZNY
Głównym dążeniem Fundacji Rodziny Staraków jest wspieranie
i promowanie młodych, zdolnych ludzi, tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju oraz pomoc w realizacji ich marzeń
i pomysłów na życie. Celem jest także umożliwienie dostępu
do najnowszych osiągnięć nauki, techniki, kultury i gospodarki
oraz aktywizacja różnych środowisk młodzieżowych w życiu
społecznym i zawodowym, jak również działania na rzecz poprawy
stanu zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej. W roku szkolnym
2017/2018 w ramach własnego programu stypendialnego FRS
finansuje 80 stypendiów „Marzenie o Nauce”.
„Jerzy Starak wprowadził na polski rynek takie potęgi jak
Polpharma, Herbapol, Colgate-Palmolive, McDonald’s, Bols czy
najnowocześniejsze laboratorium Polpharma Biologics. Pomimo
własnych sukcesów miał także świadomość, że nie wszyscy mają
w życiu tyle szczęścia. Dlatego jednym z celów FRS jest wspieranie
młodych, zdolnych ludzi i tworzenie dla nich optymalnych warunków rozwoju. Trzy lata temu pojawiła się potrzeba stworzenia
czegoś więcej, czegoś, co pomoże tym, którzy mają talent, ale
nie mają możliwości samorealizacji z powodu braku środków.
Fundacja Rodziny Staraków i EFC działają odrębnie, ale mają
wspólny cel: umożliwienie młodym zdolnym ludziom dostępu
do nauki, a przez to realizacji swoich marzeń” – tłumaczył Piotr
Woźniak-Starak podczas Kolacji Mistrzów w 2018 roku.
Partnerstwo z Fundacją Rodziny Staraków to nie tylko duże
osiągnięcie w kontekście zakresu i skali naszego programu stypendialnego. To również bezprecedensowy w Polsce przykład tego, że
fundacje rządzą się innymi prawami niż rynek. Działając wspólnie,
można osiągnąć więcej, sprawniej i taniej, a każda złotówka zaoszczędzona na administracji to korzyść dla młodzieży.
Partnerstwo oznacza wzajemną pomoc i wspólną odpowiedzialność zbudowaną na zaufaniu. Tym zaufaniem obie fundacje darzą
nie tylko siebie nawzajem, ale przede wszystkim młodzież. To od
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niej przecież zależy przyszłość naszego społeczeństwa. Program
„Marzenie o Nauce” i partnerska współpraca obu fundacji służą
temu, by to zaufanie było dobrą i mądrą inwestycją. Wciąż zastanawiamy się, jak dalej rozwijać naszą współpracę i jakie nowe programy powołać, aby realizacja naszych celów była coraz lepsza.
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FUNDACJA SZKOŁA Z KLASĄ –
OPERATOR PROGRAMU EDUKACJA INSPIRACJA
Fundacja „Szkoła z Klasą” jest niezależną instytucją edukacyjną.
Wspiera w rozwoju odważnych i pełnych pasji nauczycieli oraz
dyrektorów, pomaga im kształcić młodych ludzi na świadomych
i aktywnych obywateli. Prowadzi programy rozwijające wśród
uczniów i uczennic kompetencje niezbędne w XXI wieku: krytyczne
myślenie, pracę zespołową, wiarę we własne możliwości, rozwiązywanie problemów i komunikację. Fundacja wyrasta z doświadczeń
realizowanego od 16 lat programu „Szkoła z Klasą”, w którym do
tej pory wzięło udział blisko 9000 szkół z całej Polski. Jest także
operatorem i współorganizatorem programu „Edukacja Inspiracja”.
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POZOSTALI PARTNERZY
Forum Darczyńców w Polsce
Forum Darczyńców w Polsce to związek
niezależnych i samodzielnych finansowo
organizacji (fundacji i stowarzyszeń)
przyznających dotacje na cele społecznie
użyteczne. Organizacje te działają
w obszarach nauki, edukacji i pomocy
społecznej. Forum powstało, aby
doskonalić umiejętności grantodawców
i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania
stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności
grantodawczej. Fundacja EFC dołączyła
do forum 14 marca 2017 roku, a pani
prezes Emilia Gromadowska od czerwca
2017 roku społecznie pełni także funkcję
członka zarządu Forum Darczyńców
w Polsce.
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Akademeia High School
Szkoła zorganizowana jest na wzór uniwersytetu i przygotowuje swoich uczniów do
studiowania na najlepszych zagranicznych
uczelniach. Jej podopieczni rozwijają swoje
zainteresowania akademickie, poszerzają
horyzonty i zdobywają wykształcenie
na najwyższym poziomie. Osoby, które
przejawiają talenty artystyczne, plastyczne
bądź muzyczne, sportowcy, aspirujący
młodzi aktorzy i przyszli filmowcy mają
zapewnioną przestrzeń na rozwijanie swoich pasji. Liceum Akademeia High School
daje swoim uczniom możliwość rozwoju
umiejętności interpersonalnych, uczy
pracy w grupie, realizowania projektów
i wrażliwości społecznej. Kształci osoby
ciekawe świata, szukające nowatorskich
rozwiązań, odważne w zadawaniu pytań.
W roku szkolnym 2017/2018 Akademeia
objęła kompleksową opieką stypendystkę
EFC Magdę Kiernozek. Otrzymała ona
możliwość nauki w niepublicznym
liceum Akademeia High School. Dzięki
temu już za rok będzie zdawała brytyjską
maturę A-level, która umożliwi jej podjęcie
studiów za granicą.
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Kancelaria Clifford Chance
Kancelaria Clifford Chance to jedna
z wiodących międzynarodowych firm
prawniczych, której polskie biuro działa
w Warszawie od 1992 roku. Posiada rozległe doświadczenie w świadczeniu usług
doradztwa prawnego przy wielu transakcjach. Warszawska praktyka CSR / pro
bono jest częścią globalnej praktyki CSR
Clifford Chance i realizuje jej cele w skali
lokalnej. W ramach działalności pro bono
Clifford Chance realizuje misję wspierania
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce. Kancelaria świadczy usługi
prawnicze pro bono dla Fundacji EFC od
lutego 2016 roku.
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Fundacja Dobra Sieć
Najważniejsze cele Fundacji Dobra
Sieć to rozwój wiedzy o stypendiach
i e-wolontariacie oraz promocja nowych
technologii jako narzędzia wzmacniania
społeczeństwa obywatelskiego. Dobra
Sieć we współpracy z Fundacją Orange
i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności
prowadzi serwis Mojestypendium.pl –
miejsce, w którym można znaleźć aktualne
programy stypendialne, różnorodne
konkursy i informacje z dziedziny edukacji. Portal Mojestypendium.pl przygotował
i wdrożył plan współpracy promującej
program „Marzenie o Nauce”.
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Social Wolves
Social Wolves to platforma stworzona przez
polski edukacyjny start-up społeczny pod
tą samą nazwą, ujęty na liście F
 orbes 30
Under 30 Europe, nr 1 obok m.in. Adele
i Malali Yousafzai, oraz wyróżniony
w gronie Innovators Under 35 Poland.
Uczestnicy programu zakładają i realizują
własne projekty społeczne przy wsparciu
portalu Zwolnienizteorii.pl. Po rejestracji
użytkownik uzyskuje dostęp do praktycznych informacji z dziedziny zarządzania
projektami i pokrewnych, które umożliwiają
skuteczne działanie na rzecz rozwiązania
wybranego problemu społecznego. Za zrealizowany w praktyce projekt uczestnicy
otrzymują międzynarodowe certyfikaty
biznesowe, sygnowane m.in. przez
Project Management Institute R.E.P.
W ciągu pierwszych dwóch lat działania
programu skorzystało z niego 18 tysięcy
osób, ich działania dotarły do 5 milionów
beneficjentów. Wielu z naszych obecnych
i dawnych stypendystów bierze udział
w projektach „Zwolnionych z teorii”.
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British Alumni Society
British Alumni Society powstało w celu
stworzenia forum dla byłych stypendystów
programów oferowanych przez British
Council i The Foreign and Commonwealth
Office.
Dziś stowarzyszenie liczy ponad
500 członków i jest otwarte na wszystkich
mieszkających w Polsce absolwentów
brytyjskich uniwersytetów oraz programów
edukacyjnych.
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United World Colleges Polska
Towarzystwo Szkół Zjednoczonego
Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego to
niezależna, niedochodowa organizacja
pozarządowa o statusie organizacji pożytku
publicznego, której głównym celem jest
wspieranie rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego poprzez międzynarodową
edukację młodzieży w duchu tolerancji,
ochrony praw człowieka i aktywności
społecznej. Od chwili powstania
w 1991 roku towarzystwo przyznało ponad
300 dwuletnich stypendiów o średniej
wartości 230 000 zł. Stypendyści Fundacji
EFC, którzy marzą o nauce w zagranicznych liceach, mogą co roku wziąć udział
w rekrutacji do programów UWC.
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Stowarzyszenie 61
Stowarzyszenie 61 jest niezależną, bezpartyjną organizacją pozarządową, która stawia
sobie za cel dostarczanie obywatelom
informacji o osobach pełniących wybieralne
funkcje publiczne. Od 2006 roku w serwisie
MamPrawoWiedziec.pl prezentuje dane
o doświadczeniu zawodowym i społecznym,
poglądach, aktywności i stanie majątku
posłów, senatorów, posłów do Parlamentu
Europejskiego, prezydentów miast oraz
kandydatów na te funkcje. Przed każdymi
wyborami przesyła do kandydatów
kwestionariusze zawierające zestaw pytań
o ich kompetencje, poglądy i cele strategiczne. W ten sposób buduje obszerną bazę
merytorycznych informacji o kandydatach,
która pozwala obywatelom podejmować
świadome decyzje wyborcze. Po wyborach
kontynuuje badanie poglądów wśród osób
wybranych na funkcje. Podczas Wakacji
Stypendystów EFC przedstawicielki Stowarzyszenia 61 przeprowadziły warsztaty na
temat świadomości obywatelskiej, krytycznego myślenia i odróżniania w internecie
informacji fałszywych od prawdziwych.
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O PROGRAMIE
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC
realizuje program stypendialny Marzenie o Nauce od 2009 roku.
Jest on adresowany do wybitnie zdolnej młodzieży gimnazjalnej
z niezamożnych rodzin, pochodzącej z miejscowości do 30 tysięcy
mieszkańców. Wśród stypendystów są laureaci lub finaliści kuratoryjnych olimpiad przedmiotowych oraz młodzi ludzie, którzy
angażują się społecznie, choćby pomagając słabszym w nauce.
Kierując się wizją Andrzeja Czerneckiego, Fundacja EFC
z pomocą profesjonalistów tworzy i stale udoskonala system
motywacyjny dla młodzieży. W ramach programu stypendialnego
zapewnia podopiecznym możliwość podjęcia nauki w najlepszych polskich liceach. Od pierwszego spotkania towarzyszy
stypendystom oraz dba o ich wszechstronny rozwój, wspiera ich
w adaptacji w nowym środowisku, a także pomaga rozwiązywać
problemy. Tworzy najlepsze warunki do tego, aby mogli rozwijać
swoją osobowość i poszerzać kompetencje. Kładzie nacisk na
zwiększanie ich samoświadomości oraz budowanie stabilnego
poczucia własnej wartości. Dba też o rozwój społeczny stypendystów, zapewniając im stałą opiekę koordynatorów regionalnych
oraz psychologa, czym wyróżnia się wśród innych organizacji
realizujących podobne programy.
Podopieczni Fundacji EFC mają zapewnione nie tylko
zakwaterowanie i wyżywienie, ale także pokrycie kosztów ubezpieczenia, podręczników i zajęć dodatkowych, aby mogli w jak
najlepszych warunkach rozwijać swoje talenty. Czas ferii i wakacji
spędzają na obozach sportowych – narciarskich i windsurfingowych. Najbardziej utalentowani i zdeterminowani absolwenci
programu mają szansę na uzyskanie pomocy podczas studiów.

Program
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REKRUTACJA

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK 2017/2018

Co roku Fundacja EFC finansuje do 80 nowych trzyletnich stypendiów dla absolwentów gimnazjów, umożliwiając im naukę w najlepszych liceach. Kryteria rekrutacji:

Średnia ocen minimum

Średnia ocen w szkole

Pochodzenie z miejscowości do

Średnia dochodu w rodzinie na osobę to

5,04

4,5

633,52 zł

30 000

mieszkańców

232

Dochód w rodzinie nie większy niż

zgłoszenia

900 zł

127

netto na osobę

olimpijczyków wśród kandydatów

80

przyjętych stypendystów
Program
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PRZEBIEG REKRUTACJI

GDZIE UCZĄ SIĘ STYPENDYŚCI

Rekrutacja składa się z następujących etapów:
• Stypendyści składają formularze online w terminie od 15 lutego
do 31 marca.
• Fundacja publikuje listę osób zakwalifikowanych do II etapu
na swojej stronie www (kwiecień).
• Koordynatorzy regionalni spotykają się z kandydatami,
rodzicami/opiekunem, wychowawcą w szkole.
• Komisja Stypendialna wybiera około 80 osób, które otrzymają
stypendium.
• Fundacja publikuje listę stypendystów na kolejny rok na swojej
stronie www, a kandydaci składają dokumenty do wybranych
szkół (czerwiec).
• Fundacja podpisuje umowy stypendialne z zakwalifikowanymi
kandydatami (lipiec).

POM
5

W-M
6

ZPM
6

PDL
5

K-P
9
MAZ
7

WLKP
7

LBU
4

ŁDZ
3
DŚL
4

OPO
2

ŚL
5

LBL
5
ŚW
5

MŁP
7

PKR
4

Liczba
Województwostypendystów
Dolnośląskie4
Kujawsko-pomorskie9
Lubelskie5
Lubuskie4
Łódzkie3
Małopolskie7
Mazowieckie7
Opolskie2
Podlaskie5
Podkarpackie4
Pomorskie5
Śląskie5
Świętokrzyskie5
Warmińsko-mazurskie6
Wielkopolskie3
Zachodniopomorskie6
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CO ZAPEWNIA PROGRAM?

Mieszkanie w bursie

Wyżywienie

Dedykowaną opiekę
koordynatorów regionalnych
i psychologa

Dodatkowe lekcje
języka angielskiego

Pokrycie opłat szkolnych

Podręczniki szkolne

Pokrycie kosztów egzaminu
certyfikującego z języka
angielskiego

Wakacje i ferie zimowe
z zajęciami sportowymi
i artystycznymi
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KOORDYNATORZY REGIONALNI

Marek Michalewski
Superwizor

Elżbieta Broda
Koordynatorka programu
w województwach
pomorskim
i kujawsko-pomorskim

Agnieszka
Jabłońska-Buchla
Psycholożka,
koordynatorka programu
w województwach
wielkopolskim i łódzkim

Robert Walków
Koordynator programu
w województwach
lubuskim
i zachodniopomorskim

Maciej Ziółkowski
Koordynator programu
w województwach
lubelskim i podkarpackim

Kalina Żaczek
Koordynatorka programu
w województwach
dolnośląskim i opolskim
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Iwona Konopka
Koordynatorka programu
w województwach
warmińsko-mazurskim
i podlaskim
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Łukasz Krzemiński
Koordynator programu
w województwach
małopolskim i śląskim

Andrzej Piękoś
Koordynator programu
w województwach
mazowieckim
i świętokrzyskim

Program
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12+88+C 3+97+C
51+29+1136C 30+21+1613943C

EFEKTY PROGRAMU
Skuteczność programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”
(dane za rok szkolny 2017/2018):

80

przyznanych stypendiów

268

stypendystów łącznie pod opieką
Fundacji EFC

78

absolwentów

100%

stypendystów zdało egzamin
maturalny

Program
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88% absolwentów studiuje

3% absolwentów studiuje za granicą
97% absolwentów studiuje w Polsce

Uczelnie wybrane przez absolwentów:
Uniwersytet – 35
Politechnika – 20
Uniwersytet medyczny – 8
Akademia (AGH i WAT) – 2
Szkoła wyższa – 4

Kierunki wybierane przez absolwentów:
Techniczne – 21
Medyczne – 14
Humanistyczne – 11
Społeczne – 9
Ścisłe – 6
Ekonomiczne – 3
Artystyczne – 3
Przyrodnicze – 2
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EWALUACJA PROGRAMU
W 2017 roku program stypendialny „Marzenie o Nauce” prowadzo
ny przez Fundację EFC został po raz pierwszy poddany zewnętrznej
ewaluacji. Ocena dotyczyła:
• funkcjonowania programu;
• rezultatów i wpływu programu, w tym efektów związanych
zarówno z decyzjami edukacyjnymi stypendystów i absolwentów, jak i z tymi dotyczącymi postaw, percepcji dalszych szans
życiowych, a także szerszego wpływu uczestnictwa w programie na otoczenie stypendystów i absolwentów.
Udział w badaniu wzięły wszystkie grupy zaangażowane w realizację programu: absolwenci, stypendyści, rodzice / opiekunowie,
pracownicy Fundacji EFC (przede wszystkim koordynatorzy regionalni), dyrektorzy szkół i nauczyciele, a także pracownicy burs
(dyrektorzy i wychowawcy).
Wyniki ewaluacji pokazały, że „Marzenie o Nauce” jest kompleksowym i spójnym programem stypendialnym. Badanie pozwoliło na określenie jego rezultatów i wpływu, wskazując, że prowadzi
do trwałej zmiany w postawach życiowych uczestników: zyskują oni
szerszą perspektywę w oglądzie własnych możliwości, są odważniejsi w decyzjach dotyczących przyszłości, cechują się większą
samodzielnością i podejmują bardziej ambitne wybory edukacyjne.
Ewaluacja wykazała, że mimo zmniejszenia wskaźnika ubóstwa, w tym ubóstwa skrajnego, sytuacja młodych mieszkańców
polskich wsi i małych miast wciąż jest trudna, a program „Marzenie o Nauce” pozwala stypendystom na realne wyrównanie szans
edukacyjnych i wejście w dorosłość z odwagą i bez kompleksów.
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95% stypendystów
i 96% absolwentów

76% stypendystów

planuje studia w Polsce

jest zadowolonych z uczestnictwa
w programie

18% stypendystów
planuje studia za granicą

100% rodziców

84% rodziców

jest zadowolonych z tego, że ich
dziecko wzięło udział w programie

uważa, że udział ich dzieci
w programie miał wpływ na ich szanse
edukacyjne

81% stypendystów
i 83% absolwentów

uważa, że program ma wpływ na ich
dalsze plany edukacyjne

Program
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CO ZYSKALI UCZESTNICY PROGRAMU?
Absolwenci:

„Odwaga, większa samodzielność,
umiejętność jazdy na nartach
i windsurfingu, wyższy poziom języka
angielskiego”.
„Kompetencje związane z życiem
w mieście, z podróżowaniem”.
Stypendyści:

„Możliwość nauki w dobrym liceum,
odciążenie finansowe rodziców
i związana z tym ulga, większe
poczucie własnej wartości, możliwość
poznania ludzi w całej Polsce,
zawiązania przyjaźni, możliwość
rozwoju zainteresowań”.
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Rodzice:

„Większe szanse na dobre studia,
większa pewność siebie”.
Dyrektorzy szkół i nauczyciele:

„Mamy poczucie, że Fundacja nie
zapomina o swoich stypendystach,
można nawiązać kontakt
z koordynatorami w razie potrzeby,
a rekrutacja do programu «Marzenie
o Nauce» jest utrzymana na bardzo
wysokim poziomie”.
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KOSZT UTRZYMANIA STYPENDYSTY EFC

350 zł

50 zł

550 zł

40 zł

300 zł

60 zł

1600 zł

150 zł

1500 zł

70 zł

to miesięczny pobyt w bursie
z wyżywieniem dla jednego
stypendysty

to niezbędne podręczniki
szkolne dla jednego
stypendysty

to 10-dniowe ferie narciarskie
dla jednego stypendysty

Program
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to bilet miesięczny dla jednego
stypendysty

to egzamin certyfikujący dla
jednego stypendysty

to 10-dniowe sportowe w
 akacje
z rozwojowymi warsztatami dla
jednego stypendysty

to roczne ubezpieczenie
jednego stypendysty

to godzina korepetycji
z matematyki dla jednego
stypendysty

to miesiąc nauki w szkole
językowej dla jednego
stypendysty

to wyprawka szkolna dla
jednego stypendysty
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SUKCESY STYPENDYSTÓW EFC

Julia Abramowska
Zakwalifikowała się do projektu „Szkoła
Młodego Chemika”, zajmując 6. miejsce
wśród ponad 200 kandydatów. Projekt
będzie realizowany na Politechnice
Warszawskiej. Dzięki temu doświadczeniu
Julia ma nadzieję uzyskać dobrą lokatę
w Olimpiadzie Chemicznej, do której się
przygotowuje.
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Kevin Wawrzyn
Finalista XIV i XV Wojewódzkiego
Konkursu Wiedzy Technicznej, stypendysta Krajowego Funduszu na Rzecz
Dzieci. Uczestnik zajęć edukacyjnych na
Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie rozwija
swoje praktyczne umiejętności podczas
pracy w laboratorium. Laureat IV edycji
ADAMED SmartUP.
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Natalia Rochmińska
Stypendystka United World Colleges
w Clifton College w Wielkiej Brytanii.
Zdobyła brązowy medal na Narodowej
Olimpiadzie Chemicznej organizowanej przez Królewskie Towarzystwo
Chemiczne.
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Magda Kiernozek
Otrzymała możliwość rozpoczęcia nauki
w niepublicznym liceum Akademeia
High School w Warszawie. Dzięki
temu będzie zdawała brytyjską maturę
A-level, która pozwoli na podjęcie studiów
zagranicznych. Interesuje się naukami
przyrodniczymi.
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Marta Siwakowska
Tegoroczna maturzystka II LO im. K.I. Gał
czyńskiego w Olsztynie. Humanistka,
jej pasją są języki obce, język polski oraz
historia. Przez ciężką pracę i wytrwałe
dążenie do realizacji marzeń osiągnęła
bardzo dobre wyniki podczas egzaminu
maturalnego, dzięki czemu od września
rozpoczyna naukę na University of
Sheffield w Wielkiej Brytanii.
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Jakub Michalak
Stypendysta z Lublina, uzyskał tytuł
laureata VI Ogólnopolskiego Konkursu
Logicznego, finalisty XLIV Olimpiady
Wiedzy Technicznej, finalisty Olimpiady
o Diamentowy Indeks AGH z matematyki,
finalisty Ogólnopolskiego Konkursu
Programowania Robotów Diversity oraz
15. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie IT
i Cyberbezpieczeństwa.
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Piotr Owsiak
Uczeń I LO w Krośnie, awansował
do finału Ogólnopolskiej Olimpiady
Chemicznej, a także do finałów Olimpiad
o Diamentowy Indeks AGH z matematyki
i chemii.
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STOWARZYSZENIE ALUMNI EFC
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Zadania
Zarząd Stowarzyszenia Alumni EFC

ZADANIA

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ALUMNI EFC

Stowarzyszenie Alumni EFC jest organizacją zrzeszającą absolwentów Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego.
Zostało powołane w kwietniu 2014 roku przez ówczesnych maturzystów przy wsparciu zespołu Fundacji EFC.
Do głównych zadań stowarzyszenia zaliczyć można integrację
absolwentów programu stypendialnego Marzenie o Nauce oraz
promowanie idei tego programu. Od początku działalności stowarzyszenie realizowało swoje cele m.in. poprzez organizację dorocznego spotkania świątecznego, wizyty w lokalnych gimnazjach
czy udział w akcjach charytatywnych. Jego członkowie pomagają
w bieżącej działalności Fundacji, uczestnicząc w imprezach kulturalnych oraz innych wydarzeniach organizowanych przez EFC.

Barbara Animucka – przewodnicząca
Anna Kowalska – zastępczyni przewodniczącej
Patrycja Siewierska – skarbniczka
Agata Petyniak – sekretarka

Działania Stowarzyszenia Alumni EFC w roku szkolnym 2017/2018:
• organizacja jesiennej integracji „Alumni Love Sport”. Jednym
z punktów programu był udział w cyklicznym biegu „ParkRun”
we Wrocławiu, gdzie absolwenci pokonali wspólnie 5 km;
• organizacja spotkania świątecznego w siedzibie Fundacji,
podczas którego odbył się kiermasz. Zebrane środki zostały
przeznaczone dla potrzebujących stypendystów;
• popularyzacja Marzenia o Nauce – prezentacja programu wśród
gimnazjalistów;
• pomoc przy organizacji Imprezy Maturzystów – przygotowanie
quizu z nagrodami „EFCiada” w formie aplikacji mobilnej;
• realizacja pilotażowych warsztatów dla stypendystów
EFC w ramach projektu „Uwolnij się z bursy” w Warszawie
i Poznaniu;
• przygotowanie i prowadzenie Kolacji Mistrzów.

Stowarzyszenie
Alumni EFC
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Nowy program – Edukacja Inspiracja
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„Za naprawianie świata”
Uroczyste wręczenie aktów stypendialnych uczniom
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Spotkanie świąteczne w Fundacji EFC
Otwarcie programu Edukacja Inspiracja
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Szkoła Patronacka EFC
Targi CSR
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Roman Czernecki patronem Zespołu Szkół
w Szczekocinach
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NOWY PROGRAM – EDUKACJA INSPIRACJA
Wszystkie dzieci, bez względu na miejsce urodzenia, powinny
mieć równe szanse edukacyjne. W każdym uczniu tkwi potencjał
i talent, w których odkryciu szczególną rolę może odegrać mądry,
uważny i inspirujący nauczyciel. Te założenia są podstawą programu Edukacja Inspiracja. W jego ramach Fundacja EFC pracuje
z wybranymi nauczycielami ze szkół, które znajdują się w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, ze wszystkich poziomów
edukacji. Wyłonieni przez czteroosobową komisję konkursową
uczestnicy otrzymali dofinansowanie w wysokości do 2500 zł,
przeznaczone na realizację projektów edukacyjnych z uczniami.
Nauczycieli zapraszanych do tego programu pomaga nam
znaleźć młodzież – przede wszystkim beneficjenci programu
stypendialnego Fundacji EFC. To młodzi ludzie wskazują pedagogów, którzy odegrali w ich życiu rolę inspiratorów, rozbudzili
w nich zainteresowania, wzmocnili poczucie własnej wartości
oraz zachęcili do działania. Zaproszenie skierowane jest także do
wyróżniających się nauczycieli uczestniczących w programach
Fundacji Szkoła z Klasą.
Nauczyciele mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i coachingowe od momentu przygotowywania projektu po jego realizację.
Uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne i wspierające, mogą
brać udział w webinariach, czyli spotkaniach online, oraz szkoleniach stacjonarnych. Szczególne znaczenie mają spotkania bezpośrednie – dzięki nim uczestnicy programu „Edukacja Inspiracja”
mają szansę stworzyć wspierającą się społeczność. Fundacja EFC
zostawia nauczycielom i uczniom swobodę w wyborze tematu
projektu edukacyjnego – ważne, by wpisywał się w co najmniej
jeden z poniższych obszarów tematycznych:
• społeczno-obywatelski, w którym młodzi ludzie diagnozują
potrzeby środowiska szkolnego i/lub lokalnego, debatują,
przekonują sceptyków do swoich pomysłów, mobilizują społeczność do działania;
Wydarzenia
z życia Fundacji
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• naukowo-badawczy, w którym uczniowie zadają pytania, eksperymentują, analizują i wyciągają wnioski;
• artystyczno-językowy, w którym jest przestrzeń na tworzenie,
poznawanie i interpretację szeroko rozumianej sztuki oraz
organizowanie wydarzeń kulturalnych.
W pierwszej edycji programu Fundacja EFC doceniła 33 nauczy
cieli. Wybrane spośród zgłoszeń projekty edukacyjne otrzymały
finansowanie w wysokości do 2500 zł na rok szkolny 2018/2019.
Autorzy projektów uzyskali także wsparcie merytoryczne
i coachingowe oraz szkolenia.
Uczestnikom programu zapewniliśmy:
• spotkanie sieciujące: dwudniowe, bezpłatne szkolenie otwierające tegoroczną edycję „Edukacji Inspiracji”, podczas którego
odbyły się warsztaty: integracyjne, przygotowujące do pracy
w programie i wspierające w realizacji projektów;
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• materiały edukacyjne i metodyczne: materiały wspierające
w odpowiednim przygotowaniu projektów, a następnie ich
realizacji, dotyczące takich kwestii jak: praca metodą projektu;
zarządzanie budżetem i rozliczenie projektu; praca z uczniami
o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych;
• wsparcie coachingowe: zespół Fundacji EFC pozostaje w regularnym kontakcie z uczestnikami programu. W zależności od
potrzeb organizujemy webinaria, czyli szkolenia internetowe,
a do wybranych szkół jeździmy z wizytami studyjnymi, dzięki
czemu możemy lepiej poznać nauczycieli i ich uczniów, zobaczyć, jak działają, i wesprzeć ich w realizacji projektu;
• dostęp do wirtualnej tablicy „Edukacji Inspiracji”: dzięki internetowej platformie nauczyciele mogą na bieżąco prezentować
swoje działania, wymieniać się doświadczeniami z innymi
uczestnikami i inspirować;
• wizyty międzyszkolne: chętni nauczyciele mogą odbyć wizyty
studyjne w innych placówkach biorących udział w programie.
Ich koszty, po akceptacji założeń spotkania, zostaną dofinansowane przez Fundację EFC;
• lokalne szkolenia „Edukacji Inspiracji”: każdy nauczyciel
uczestniczący w programie oraz dyrektor jego szkoły może
wziąć udział w bezpłatnym pięciogodzinnym szkoleniu.
Szkolenia odbywają się w różnych miastach w Polsce;
• spotkanie podsumowujące: dwudniowe spotkanie na zakończenie działań w programie, na które zapraszamy nauczycieli wraz
z ich uczniami. To święto, podczas którego uczestnicy dzielą się
efektami swojej pracy, opowiadają o tym, co im się udało, a co
stanowiło wyzwanie;
• raport „Edukacji Inspiracji”, będący zbiorem dobrych praktyk
i rekomendacji, ale również służący promocji najciekawszych
projektów edukacyjnych.
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INTEGRACJA ZESPOŁU FUNDACJI EFC
Przez kilka dni, od 6 do 10 października 2017 roku zespół Fundacji
EFC miał okazję zintegrować się i skorzystać ze szkoleń i warsztatów, których celem była jeszcze lepsza praca w programie
„Marzenie o Nauce”. Spędziliśmy niezapomniany czas w Dworze
Miłosza w Krasnogrudzie – Międzynarodowym Centrum Dialogu.
Organizatorem warsztatów była Fundacja „Pogranicze” z Sejn.
Celem jej działalności jest budowanie mostów pomiędzy ludźmi
różnych religii, narodowości i kultur. Oprócz udziału w warsztatach
znaleźliśmy również czas na odwiedzenie stolicy Litwy – Wilna,
miasta wielu wyznań.

71

Wydarzenia
z życia Fundacji

FUNDACJA EFC PARTNEREM NAGRODY IM. IRENY SENDLEROWEJ
„ZA NAPRAWIANIE ŚWIATA”
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC miała
zaszczyt współfinansować tegoroczną Nagrodę im. Ireny
Sendlerowej „Za naprawianie świata”, która przyznawana jest
nauczycielom uczącym i wychowującym swych podopiecznych
w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych.
Organizatorem programu jest Centrum Edukacji Obywatelskiej
we współpracy ze Stowarzyszeniem „Dzieci Holocaustu”.
Laureatami nagrody zostali Jerzy Hamerski i Elżbieta Drygas
z Poznania, twórcy Łejery Szkoła i Teatr – autorskiej placówki,
której celem jest wychowywanie oparte na obcowaniu ze sztuką.
Szkoła, za pomocą powołanej do życia Fundacji Nasze Łejery,
zbiera fundusze m.in. na budowę szkoły w Tanzanii, opiekuje
się sierotami na Madagaskarze, a także organizuje liczne akcje
charytatywne i koncerty. Jesteśmy bardzo dumni z możliwości
wspierania tej inicjatywy!
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UROCZYSTE WRĘCZENIE AKTÓW STYPENDIALNYCH UCZNIOM
TECHNIKUM
11 października 2017 roku w Urzędzie m.st. Warszawy odbyło się
uroczyste wręczenie aktów stypendialnych Oli Kisiel oraz Piotrowi
Sarniakowi – uczniom Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr
1 w Warszawie. Po raz pierwszy Fundacja EFC obdarowała stypendiami uczniów technikum. Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
Włodzimierz Paszyński wygłosił inspirujące przemówienie,
w którym wielokrotnie zwrócił uwagę na wpływ działalności
Fundacji EFC na kształcenie polskiej młodzieży. W spotkaniu
wzięli udział także przedstawiciele Zespołu Szkół: Sławomir
Kasprzak – dyrektor szkoły i Monika Piskorska – wychowawczyni
klasy, do której uczęszczają Ola i Piotr. Nie zabrakło także przedstawicieli Fundacji EFC: Igora Czerneckiego – przewodniczącego
Rady Fundacji, Emilii Gromadowskiej – prezesa Zarządu Fundacji,
a także Andrzeja Piękosia – koordynatora regionalnego w województwie mazowieckim, skąd pochodzą nowi stypendyści.
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I FORUM FUNDACJI KORPORACYJNYCH

SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE W FUNDACJI EFC

24 października 2017 roku odbyło się Pierwsze Forum Fundacji
Korporacyjnych organizowane przez Forum Darczyńców. Wzięło
w nim udział ponad 80 przedstawicieli fundacji z całej Polski,
którzy wymieniali się swoimi doświadczeniami, m.in. w dziedzinie edukacji. Fundację EFC reprezentowała prezes Emilia
Gromadowska, która wspierała merytorycznie organizację tego
wydarzenia.

Już po raz czwarty Stowarzyszenie Alumni EFC zorganizowało
spotkanie świąteczne w siedzibie Fundacji EFC. Podobnie jak
w latach ubiegłych uczestniczyli w nim przedstawiciele Rady
Fundacji, Rady Programowej oraz pracownicy i przyjaciele
Fundacji. Podczas wieczoru odbył się kiermasz niezwykłych, ręcznie wykonanych przedmiotów przekazanych przez stypendystów
i pracowników Fundacji. Dochód z aukcji zostanie przeznaczony
na świąteczną paczkę dla potrzebującej stypendystki. Goście
składali sobie życzenia, kolędowali i raczyli się tradycyjnymi
potrawami.
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OTWARCIE PROGRAMU EDUKACJA INSPIRACJA
W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowaliśmy pierwszą, pilotażową
edycję programu Edukacja Inspiracja. Spośród nadesłanych
zgłoszeń komisja ekspertów wybrała 35 projektów edukacyjnych,
których autorzy, czyli nauczyciele, otrzymali dofinansowanie na
działania w semestrze letnim.
To, co łączyło wyróżnione projekty, to rozwijanie pasji młodych
ludzi, praca ze zróżnicowanym zespołem uczniów, oddawanie
dzieciom i młodzieży inicjatywy oraz nacisk na współpracę przy
wypracowywaniu pomysłów na działania. Doceniliśmy projekty,
które odpowiadają na potrzeby szkolnej i lokalnej społeczności,
zagospodarowują ich potencjał i włączają je w działania. Było dla
nas ważne, by projekty rozwijały w młodych ludziach kompetencje
społeczne i obywatelskie oraz pozostawały bliskie wartościom
i wizjom Fundacji EFC oraz Fundacji Szkoła z Klasą.
11 i 12 stycznia 2018 roku 35 nauczycieli z małych miejscowości przygotowywało się do realizacji autorskich projektów edukacyjnych, na które otrzymali finansowanie w wysokości 2500 zł
w programie Edukacja Inspiracja. Na warsztatach zajmowali
się m.in. projektem edukacyjnym i tematyką zwiększania szans
edukacyjnych. Ze szkolenia w pałacu w Jabłonnie pod Warszawą
wyjechali z energią i licznymi pomysłami.
Program Edukacja Inspiracja zaplanowany jest na wiele lat.
Wierzymy, że w dłuższej perspektywie przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych między uczniami z małych i dużych
miejscowości, pochodzącymi z mniej i bardziej zamożnych rodzin.
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FERIE Z EFC
Kolejne ferie z EFC odbyły się w Szklarskiej Porębie. Dzięki korzystnym warunkom pogodowym i urokowi górskiej miejscowości
stypendyści mogli w pełni skorzystać z zimowych atrakcji. Pod
okiem najlepszych instruktorów uczyli się jazdy na nartach i snowboardzie, podbijali górskie szczyty na pieszych wycieczkach,
a wieczorami integrowali się w trakcie spotkań przy ognisku i na
dyskotekach. Wierzymy, że porządna dawka sportu i kontaktu
z rówieśnikami w miłej atmosferze doda im sił na kolejny, nadchodzący semestr nauki.
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SZKOŁA PATRONACKA EFC
Naszą misją jest wyrównywanie szans w edukacji we współpracy
z lokalną społecznością. Wiemy, że dobrą szkołę da się stworzyć
wszędzie. Potrzebni są tylko ludzie, którzy w to wierzą i mają wspólne pasje w nauczaniu oraz przekazywaniu dobrych wartości
w najbliższym otoczeniu.
Taka szkoła znajduje się na południu Polski, w Szczekocinach. Wspólnie będziemy pracować nad budowaniem silnej,
otwartej i dającej poczucie bezpieczeństwa instytucji, która ma
mocny głos w dialogu społecznym. Pomożemy rozwinąć skrzydła
tym, którzy nie zdecydowali się na przeprowadzkę do miasta,
a wierzą, że mogą zostać i wzbogacić miejsce, z którego pochodzą, angażując się lokalnie.
W marcu 2018 roku Zespołowi Szkół w Szczekocinach nadano imię naszego patrona – Romana Czerneckiego. Zorganizowana
z okazji stulecia szkoły średniej uroczystość, która odbyła się
9 czerwca, była jednocześnie oficjalną inauguracją współpracy
Fundacji ze szkołą.
25 czerwca, w ramach projektu Szkoła Patronacka EFC,
doświadczony w edukacji mentor Grzegorz Mazurkiewicz przeprowadził cykl warsztatów z nauczycielami Zespołu Szkół im. Romana
Czerneckiego w Szczekocinach. Prace dotyczyły wspólnego
zdefiniowania, po co jest szkoła i jakie wartości powinna reprezentować. Mamy nadzieję, że grono pedagogiczne wykorzysta to
spotkanie jako źródło inspiracji na nowy rok szkolny.
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TARGI CSR
12 kwietnia 2018 roku na Stadionie Narodowym PGE w Warszawie
odbyła się VII edycja największego w Polsce wydarzenia dotyczącego społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego
rozwoju, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Wzięła w nim udział Fundacja EFC, reprezentowana przez stypendystów i zespół EFC. Targi CSR to wyjątkowe wydarzenie – przestrzeń dyskusji, prezentacji dokonań firm i organizacji w zakresie
zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, inkubator
nowych pomysłów i partnerstw, a czasem także początek nowych
ścieżek zawodowych środowiska CSR. W ciekawy sposób przedstawia najważniejsze polskie inicjatywy w dziedzinie społecznej
odpowiedzialności. Targi skierowane są do szerokiej publiczności,
a hasłem przewodnim tej edycji był „Biznes we współpracy” – wydarzenie to miało zatem dużą wartość dla organizacji pozarządowych i instytucji, w tym szkół i uczelni, które myślą o współpracy
międzysektorowej w celu zmierzenia się z wyzwaniami społecznymi czy środowiskowymi. Zyskały tam przestrzeń do bezpośredniego kontaktu, dyskusji i wzajemnej inspiracji.
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IMPREZA MATURZYSTÓW

FUNDACJA EFC NA VII GALI POLSKIEJ RADY BIZNESU –
NAGRODA IM. ANDRZEJA CZERNECKIEGO
Podczas uroczystej gali, która odbyła się 21 maja 2018 roku w warszawskim Ufficio Primo, po raz siódmy zostały wręczone Nagrody
Polskiej Rady Biznesu.
Mamy zaszczyt poinformować, że Fundacja EFC wsparła
finansowo nagrodę specjalną w kategorii „działalność społeczna”,
której patronem od roku 2018 jest nasz fundator Andrzej Czernecki.
Laureatem nagrody został Bartosz Pilitowski, założyciel Fundacji
Court Watch Polska, która wspiera zmiany w polskim wymiarze
sprawiedliwości przez prowadzenie Obywatelskiego Monitoringu
Sądów oraz budowanie Centrów Sprawiedliwości Naprawczej.
Co roku ponad pół tysiąca wolontariuszy obserwuje rozprawy
w całej Polsce, publikuje raporty, szkoli sędziów i wyraża głos
obywateli w sądach i w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Kierujemy wyrazy uznania dla laureata i zespołu osób zaangażowanych w działania Fundacji Court Watch Polska.
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29 maja 2018 roku w warszawskim Domu Zabawy i Kultury odbyła
się Impreza Maturzystów – podsumowanie trzyletniej przygody stypendystów Fundacji EFC. Tradycyjnie spotkanie krótkimi wystąpieniami otworzyli: przewodniczący Rady Fundacji Igor Czernecki oraz
pani prezes Emilia Gromadowska. Maturzyści otrzymali również
akty stypendialne. Spotkanie było okazją do przedstawienia działań
Stowarzyszenia Alumni EFC. Absolwenci, oprócz przedstawienia
swojej działalności i zachęcenia do członkostwa, poprowadzili
również konkursy dla uczestników imprezy. Następnie DJ rozpoczął
imprezę taneczną, która trwała do białego rana!
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ROMAN CZERNECKI PATRONEM ZESPOŁU SZKÓŁ
W SZCZEKOCINACH
Z wielką radością i dumą informujemy, że 29 marca 2018 roku
Rada Powiatu Zawierciańskiego podjęła uchwałę o nadaniu
Zespołowi Szkół w Szczekocinach imienia Romana Czerneckiego.
Patron Fundacji EFC odegrał istotną rolę w rozwoju
edukacji na terenie ziemi szczekocińskiej. W trakcie okupacji
zorganizował tajne nauczanie, które swoim zasięgiem obejmowało powiaty włoszczowski, olkuski i jędrzejowski; jego główny
ośrodek mieścił się w Słupi Jędrzejowskiej. Po wojnie kontynuował działalność edukacyjną w Szczekocinach, gdzie w dawnym
pałacu Dembińskich stworzył Zakłady Naukowe, obejmujące
gimnazjum i liceum, a następnie Liceum Pedagogiczne, którego
absolwenci uczyli w szkołach na terenie całej Polski.
Jako pierwszy dyrektor tej placówki Czernecki chciał
stworzyć szkołę demokratyczną, o wysokich aspiracjach,
a jednocześnie samowystarczalną, prowadzącą prężnie działające przedsiębiorstwo rolne, z którego dochody przeznaczano
na utrzymanie placówki i internatu. Zaangażowanie wybitnego
pedagoga i organizatora pozostało w pamięci szerokiego grona
absolwentów tej szkoły.
Fundacja EFC, której patronuje prof. Roman Czernecki,
ma nadzieję wspierać Zespół Szkół w Szczekocinach i wspólnie
realizować ambitne cele edukacyjne.
Stulecie Zespołu Szkół było zarazem oficjalną inauguracją
współpracy z Fundacją EFC. Tegoroczny Zjazd Absolwentów
Szkoły Średniej w Szczekocinach stał się okazją do uczczenia
jubileuszu szkoły oraz nadania jej patronatu Romana Czerneckiego. Obchody rozpoczęła msza w kościele pw. św. Bartłomieja, a następnie uczestnicy przeszli do aktualnej siedziby
szkoły, gdzie odbyła się ceremonia nadania jej imienia. Szkole
przyznano również Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla
województwa śląskiego. Przemówienia wygłosili m.in. przedstawiciele Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego,
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wojewoda śląski, kurator oświaty, starosta zawierciański oraz
prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej
w Szczekocinach.
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KODEKS WARTOŚCI EFC

KSIĄŻKA O ROMANIE CZERNECKIM

11 czerwca 2018 roku w biurze EFC w Warszawie uroczyście podpisaliśmy – jako zespół Fundacji EFC wraz Radą Fundacji i Radą
Programową – oficjalny zbiór Wartości EFC, którymi chcemy się
kierować w naszej pracy i w naszym rozwoju. Jednym z celów
Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego jest uwrażliwienie naszych stypendystów i osób związanych z naszymi projektami na uniwersalne wartości, takie jak ludzka godność, wolność,
solidarność, demokracja i sprawiedliwość społeczna – w duchu
dialogu, otwartości i tolerancji.

10 lipca 2018 roku ukazała się publikacja o naszym patronie
pod redakcją Mirosława Skrzypczyka – Uczymy dalej. Roman
Czernecki i jego szkoły w Słupi oraz Szczekocinach, wydana przez
Fundację EFC. Książka prezentuje portret wybitnego pedagoga
i znakomitego organizatora, twórcy tajnego nauczania, którego
ośrodek mieścił się w Słupi, a także założyciela pierwszej powojennej szkoły średniej w Szczekocinach. To szczególny portret –
Romana Czerneckiego poznajemy bowiem z różnych perspektyw
i przez pryzmat różnych opowieści: jego własnych wspomnień,
dziennikowych notatek, archiwalnych dokumentów, zapisków
żony Janiny, wspomnień jego najbliższych oraz relacji przyjaciół,
współpracowników, nauczycieli i uczniów. Na tym portrecie
Czernecki zostaje uchwycony w momentach doświadczeń granicznych, które wymagały od niego zdecydowanego reagowania
na zmiany rzeczywistości i dokonywania trudnych wyborów.
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WAKACJE STYPENDYSTÓW EFC
Kolejne wakacje stypendystów EFC programu „Marzenie o Nauce”
odbyły się na Półwyspie Helskim w Jastarni od 21 do 31 lipca
2018 roku. Główną atrakcją wyjazdu były zajęcia z windsurfingu,
trickboardu i skateboardu, wycieczki rowerowe, capoeira,
treningi biegowe oraz mecze piłki nożnej i siatkówki. Dla mniej
aktywnych sportowo stypendystów zorganizowaliśmy zawody
szachowe oraz kółko rockowo-muzyczne z Andrzejem Piękosiem
– koordynatorem EFC. Ważnym punktem programu były warsztaty
z przedstawicielkami Stowarzyszenia 61, dotyczące świadomości
obywatelskiej, krytycznego myślenia i odróżniania w internecie
informacji fałszywych od prawdziwych. Wieczorami stypendyści
bawili się podczas dyskotek na plaży, ale także uczestniczyli
w debatach na tematy związane z historią, kulturą i demokracją.
Dzięki uprzejmości Fundacji Rodziny Staraków zainteresowani
uczniowie wybrali się także na wycieczkę do laboratorium firmy
Polpharma Biologics i Centrum Eksperymentalnego w Gdańsku.
Tradycją letnich wakacji z EFC jest Konkurs Wiedzy o Patronie.
Stypendyści rywalizują o cenne nagrody, wykazując się wiedzą na
temat faktów z życia i działalności Romana i Andrzeja Czerneckich
oraz Fundacji EFC. Wyjazd zakończył rejs statkiem z Jastarni do
Gdyni i uroczysta Kolacja Mistrzów.
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WYCIECZKA DO POLPHARMA BIOLOGICS
Podczas wakacji stypendyści EFC, którzy pasjonują się biologią
i chemią, mogli zobaczyć, w jaki sposób te przedmioty znajdują
zastosowanie w praktyce. Dzięki uprzejmości Fundacji Rodziny
Staraków mieli możliwość odwiedzić centrum biotechnologiczne
Polpharma Biologics. Jest to największy i najnowocześniejszy
obiekt tego typu w Polsce, produkujący leki biologiczne.
Uczniowie mogli przekonać się na własne oczy, jak wygląda praca
działów analitycznego, produkcyjnego oraz laboratorium. O tym,
jak Polpharma Biologics pracuje nad rozwojem leków biologicznych, opowiadali Adriana Kiędzierska-Mencfeld – dyrektorka
Oddziału Biotechnologii i Tomasz Sitar – ekspert ds. rozwoju
linii komórkowych. Spotkanie było bardzo inspirujące, być może
w przyszłości zaowocuje karierą naszego stypendysty w jednym
z oddziałów Polpharmy.
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KOLACJA MISTRZÓW I SŁAWA EFC
29 lipca 2018 roku w hotelu Nadmorskim w Gdyni odbyła się
VII edycja Kolacji Mistrzów. To coroczne wydarzenie, organizowane przez absolwentów programów Fundacji EFC, ma na celu inspirowanie młodzieży poprzez możliwość wymiany doświadczeń ze
znakomitymi gośćmi ze świata nauki, sportu, sztuki i organizacji
pozarządowych.
W tym roku naszymi gośćmi byli:
• Agnieszka i Piotr Woźniak-Starak – przedstawiciele Fundacji
Rodziny Staraków, oraz członkini zarządu tej fundacji Wiesława
Giedrojć. Fundacja Rodziny Staraków w ramach własnego
programu stypendialnego finansuje 80 stypendiów w programie „Marzenie o Nauce”.
• Robert Biedroń – prezydent Słupska, od 2015 roku członek
Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.
• Robert Olszewski – strateg kreatywny, ekspert w tworzeniu
reklam na platformach Facebook, Instagram oraz Messenger.
• Anna Streżyńska – minister cyfryzacji w latach 2015–2018,
wyróżniona nagrodą im. Marka Cara. Obecnie prezes zarządu
spółki informatycznej MC2 Solutions.
• prof. dr hab. n. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska – kierowniczka bydgoskiej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej
Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika
w Toruniu oraz Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala
Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy.
• dr n. med. Paweł Kabata – chirurg, autor bloga „Chirurg Paweł –
o chirurgii inaczej”.
• dr Piotr Migdał – niezależny konsultant ds. analizy danych
specjalizujący się w uczeniu maszynowym, głębokich sieciach
neuronowych i interaktywnej wizualizacji danych.
• Bartosz Pilitowski – socjolog, założyciel i prezes Fundacji
Court Watch Polska, pomysłodawca i lider „Obywatelskiego
Monitoringu Sądów”.

• dr Ewa Modrzejewska – medioznawczyni i doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, członkini zarządu Polskiego
Towarzystwa Retorycznego.
• Sean Bobbit – prezes studia Break Thru Films, jeden z producentów nominowanego do Oscara filmu Twój Vincent.
• Kuba Piątek – zawodowy motocyklista, startował w pięciu
rundach Mistrzostw Świata w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich, Katarze, Egipcie, Włoszech i Maroku. Zwycięzca
Rajdu Faraonów, zdobywca Pucharu Świata.
• Natalia Fiedorczuk-Cieślak – wokalistka, instrumentalistka i autorka piosenek. W 2016 roku ukazała się jej debiutancka powieść
Jak pokochać centra handlowe, za którą otrzymała Paszport
„Polityki”.
• Róża Rzeplińska – szefowa Stowarzyszenia 61, etnografka,
kieruje zespołem analityków i aktywistów prowadzących serwis
MamPrawoWiedziec.pl.
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• Mariusz Turski – współzałożyciel Value Angels VC, wiceprezes
Fundacji AIP odpowiedzialny za AIP SEED CAPITAL, inwestujący
w innowacyjne start-upy.
• Igor Kaczmarczyk – absolwent III LO w Gdyni, student na
Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego, założyciel i prezes zarządu start-upu Amber
Laboratories.
• dr Sylwia Spurek – zastępczyni rzecznika praw obywatelskich,
radczyni prawna, legislatorka, współzałożycielka Fundacji
Klinika Rządzenia, wykładowczyni na Gender Studies na
Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych
Gender Mainstreamingu przy Polskiej Akademii Nauk.
• Krzysztof Czyżewski – praktyk idei, poeta, eseista, redaktor
i współtwórca Fundacji „Pogranicze” oraz Ośrodka „Pogranicze
– sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, prowadzącego międzynarodową latającą kawiarnię literacką Café Europa.
• Małgorzata Sporek-Czyżewska – animatorka kultury, współzałożycielka Fundacji „Pogranicze” oraz Ośrodka „Pogranicze
– sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. Razem z Wojciechem
Szroederem prowadzi m.in. Orkiestrę Klezmerską.
• prof. dr hab. Dorota Gondek-Rosińska – profesor nadzwyczajna
w Instytucie Astronomii na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Zajmuje się astrofizyką gwiazd neutronowych i czarnych dziur.
• Joanna Gałecka – HR Manager & Team Spirit w Social Wolves.
Jej zadaniem w organizacji jest znajdowanie kompromisu pomiędzy potrzebami ludzi i rozwojem biznesu.

stypendystów na polu naukowym i społecznym. Laureatami tego
konkursu zostali Artur Matyjasek w kategorii naukowej i Edward
Drzymała w kategorii społecznej.

W tym roku Kolację Mistrzów uświetnił występ Orkiestry
Klezmerskiej Teatru Sejneńskiego. Tworzą ją młodzi ludzie związani z Fundacją „Pogranicze” i Ośrodkiem „Pogranicze – sztuk,
kultur, narodów” w Sejnach. Obie te instytucje w swojej pracy
edukacyjnej i artystycznej odwołują się do wielokulturowego
dziedzictwa Europy Środkowo-Wschodniej.
Podczas Kolacji Mistrzów ogłoszono laureatów konkursu
Sława EFC, honorującego corocznie najbardziej aktywnych
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DWUDNIÓWKA
Wyjazd integracyjny pierwszego rocznika stypendystów EFC do
Gdańska trwał od 27 do 29 sierpnia 2018 roku. Uczestniczyło
w nim 81 uczniów, którzy w tym roku zaczynają przygodę jako
stypendyści i stypendystki w EFC – przyjechali z 17 miast z całej
Polski i przez dwa dni brali udział w wielu zajęciach zespołowych.
Błyskawicznie się zintegrowali, na co wpływ miały: wspólne
śpiewanie przy ognisku, gra miejska połączona ze zwiedzaniem
Gdańska, wizyta w Centrum Solidarności, rejs statkiem oraz
spacer po plaży i oglądanie zachodu słońca. Dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie atrakcji członkom Stowarzyszenia
Alumni EFC. To był wymarzony początek trzyletniej przygody
z Fundacją!
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
104
106

Bilans
Rachunek zysków i strat

BILANS
Na dzień 31.08.2018
na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości
AKTYWA
		

Stan na
początek roku

Stan na
koniec roku

PASYWA
		

Stan na
początek roku

Stan na
koniec roku

A.
I
II
III
IV
V

Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A.
I
II
III
IV

Fundusz własny
Fundusz statutowy
Pozostałe fundusze
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto

646 712,88
205 000,00
0,00
72 326,40
369 386,48

1 428 645,02
205 000,00
0,00
441 712,88
781 932,14

B.
I
II
III
IV
C.

Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Należne wpłaty na fundusz statutowy

755 173,23
0,00
13 872,05
707 758,38
33 542,80
0,00

1 533 744,20
0,00
46 643,81
1 448 275,89
38 824,50
0,00

B.
I
II
III
IV

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Rozliczenia międzyokresowe

108 460,35
0,00
0,00
66 590,65
41 869,70

105 099,18
0,00
0,00
60 820,40
44 278,78

PASYWA RAZEM

755 173,23

1 533 744,20

AKTYWA RAZEM

755 173,23

1 533 744,20
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Za okres 1.09.2017–31.08.2018
Na podstawie załącznika 6 – ustawy o rachunkowości
		
		

Kwota za rok
poprzedni

Kwota za rok
obrotowy

A. Przychody z działalności statutowej
I Przychody z nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
II Przychody z odpłatnej działalności
pożytku publicznego
III Przychody z pozostałej działalności statutowej

4 737 917,45
4 737 917,45

5 455 664,00
5 455 664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 529 925,83
3 529 925,83

3 920 352,89
3 920 352,89

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Koszty działalności statutowej
I Koszty nieodpłatnej działalności
pożytku publicznego
II Koszty odpłatnej działalności
pożytku publicznego
III Koszty pozostałej działalności statutowej

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A–B) 1 207 991,62
			
D. Przychody z działalności gospodarczej
0,00

0,00

E. Koszty działalności gospodarczej

0,00

0,00

F. Zysk (strata) z działalności
0,00
gospodarczej (D–E)
			
G. Koszty ogólnego zarządu
820 900,53
			
H. Zysk (strata) z działalności
387 091,09
operacyjnej (C+F–G)
I. Pozostałe przychody operacyjne

Sprawozdanie
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5 924,73

J. Pozostałe koszty operacyjne

28 556,81

327,76

K. Przychody finansowe
L. Koszty finansowe

8 789,47
3 852,00

12 181,55
805,23

M. Zysk (strata) brutto (H+I–J+K–L)

369 396,48

781 932,14

N. Podatek dochodowy

10,00

0,00

O. Zysk (strata) netto (M–N)

369 386,48

781 932,14

1 535 311,11

0,00
764 427,53
770 883,58
0,00
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