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Rok stabilnego rozwoju
Przewodniczący Rady Fundacji EFC
Prezes Zarządu Fundacji EFC

ROK STABILNEGO ROZWOJU
Szanowni Państwo,
kolejny rok szkolny upłynął nam pod znakiem stabilizacji i innowacji. Był to rok niecodziennych sukcesów, ale też codziennych
wysiłków i starań pracowników, ekspertów, stypendystów i alumnów, by sukcesy te udało się osiągnąć. W ciągu kilku lat działalności stworzyliśmy uniwersalny i skuteczny model zarządzania
organizacją oraz realizacji zadań programowych. Rekrutacja
nowych stypendystów, procedowanie Rady Programowej, zjazdy
koordynatorów, okolicznościowe imprezy i cykliczne uroczystości
z udziałem dostojnych gości, a także świąteczne spotkania,
zimowe i letnie obozy z podopiecznymi czy aktywność na targach,
w środowiskach oświaty i edukacji oraz w mediach społecznościowych – wszystko odbywało się według wypróbowanego i cierpliwie doskonalonego scenariusza.
Wśród najważniejszych i trwałych osiągnięć tego roku należy
wymienić rozwinięcie i usprawnienie programu „Marzenie o Nauce”, pozyskanie do współpracy nowych wybitnych indywidualności – członków Rady Programowej, stworzenie profesjonalnego
zespołu komunikacji, a przede wszystkim zwiększenie liczby
stypendystów dzięki partnerskiej współpracy z Fundacją Rodziny
Staraków oraz wstąpienie do elitarnego Forum Darczyńców, które
umożliwiło nam poszerzenie kontaktów i wzbogacenie relacji
z innymi Fundacjami w Polsce i za granicą.
Sukcesy te nie zaskakują, ponieważ są wynikiem konsekwentnego działania według wcześniej przygotowanego planu.
Nie zaskakują, ale też nie zwalniają nas z dalszych zobowiązań
i powinności. Przed nami następny rok wytężonej pracy i – mamy
nadzieję – kolejny rok stabilnego rozwoju.
Fundacja EFC

Słowo wstępu
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2016

5.11 XI Kongres Obywatelski
17.11 Targi CSR
25.11 Andrzejki EFC
17.12 Spotkanie świąteczne

2017

14.01-18.02 Ferie EFC
14.03 EFC członkiem Forum Darczyńców w Polsce
24-26.03 Targi Edukacyjne
30.05 Spotkanie DAFNE i WINGS
1.06 Impreza Maturzystów
21-31.07 Wakacje z EFC
30.07 Kolacja Mistrzów
26-28.08 i 28-30.08 Dwudniówka
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Szanowni Państwo,
z przyjemnością składam na Państwa ręce raport roczny podsumowujący główne dokonania Fundacji EFC w roku szkolnym
2016/17. Był to czas ważnych wydarzeń i nowych wyzwań wobec
zmieniających się w Polsce realiów.
Z początkiem roku prezes Jacek Michałowski objął stanowisko przewodniczącego Rady Programowej, a jego miejsce zajęła
Emilia Gromadowska, społeczniczka z wieloletnim doświadczeniem w trzecim sektorze, wcześniej prezes tak zasłużonych
Fundacji jak Orlen Dar Serca czy United Way Polska. Panią Emilię
ciepło witamy w naszym zespole.
EFC pogłębiła relacje z Fundacją Rodziny Staraków. Przypomnę – to bezprecedensowy przykład współpracy w Polsce dwóch
prywatnych Fundacji rodzinnych, które połączyły siły, aby efektywniej i sprawniej realizować wspólne cele. Dzięki tej inicjatywie 40 stypendystów FRS ma już za sobą pierwszy rok uczestnictwa w programie „Marzenie o Nauce”, a kolejnych 40 uczniów uzyskało 3-letnie
stypendia. Ponadto program MoN został wzbogacony o spotkania
z biologami i chemikami z laboratoriów Polpharmy, a także z aktorami
i reżyserami filmowymi. Stypendyści znaleźli nowych mentorów.
Do Rady Programowej dołączyli trzej wybitni eksperci
w dziedzinie edukacji. Ich różnorodne zainteresowania wzmocniły Radę w roku ważnych wyzwań. A te poniekąd narzuca nam
sytuacja w kraju. Program rządowy 500+, likwidacja gimnazjów
czy ograniczenie dostępnych w Polsce środków na organizacje
pozarządowe skutkują potrzebą dostosowania stypendiów MoN
do nowych warunków i otwierają miejsce dla nowych programów.
Stopniowo wzbogacamy MoN aspektami edukacji obywatelskiej. W reakcji na likwidację gimnazjów planujemy szeroko zakrojony program aktywizacji i rozwoju nauczycieli. Chcemy wspierać
publikacje o tematyce edukacyjnej. Myślimy o systemowej pomocy
dla wybranych liceów. Zamierzamy współpracować z organizacjami, które mają doświadczenie w realizacji tych celów. Więcej za rok!
W obliczu tak istotnych wyzwań silnym bodźcem było dla EFC
przyjęcie, dzięki staraniom pani prezes Emilii Gromadowskiej, do
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Forum Darczyńców, które wyznacza standardy w trzecim sektorze.
Skupia ono najważniejsze organizacje pozarządowe w Polsce, stojąc zarazem na straży ich niezawisłości. W ramach spotkań współorganizowanych przez Forum Donors and Foundations Networks
in Europe (DAFNE) i Worldwide Initiatives for Grantmaker Support
(WINGS), towarzyszących międzynarodowej konferencji European
Foundation Centre w Warszawie, nasza Fundacja ugościła w biurze
reprezentantów NGO z całego świata. Mieliśmy unikatową okazję
porównać różne filozofie działań oraz zaznaczyć nasze miejsce
w międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych.
I tym kosmopolitycznym akcentem zapraszam Państwa do
lektury raportu.
Z szacunkiem
Igor Czernecki
Przewodniczący Rady Fundacji
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Szanowni Państwo,
w kolejnym, ósmym już, roku istnienia, Fundacja EFC przeznaczyła
rekordową kwotę ponad 3,5 mln złotych na swoją działalność statutową – edukację. Było to możliwe dzięki partnerstwu z Fundacją
Rodziny Staraków, która w ramach własnego programu stypendialnego udzieliła 40 stypendiów. Tym samym obie Fundacje wspierały
w roku szkolnym 2016/2017 łącznie aż 274 stypendystów. Dzięki
optymalizacji sposobów działania koszty administracyjne Fundacji
stanowiły 18% jej wszystkich kosztów, co również świadczy
o rozważnym gospodarowaniu powierzonymi przez Darczyńców
środkami. Po raz pierwszy w historii organizacji roczne sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta –
z pozytywnym rezultatem. Pracownicy EFC stale podnosili swoje
kompetencje. Stworzyliśmy profesjonalny zespół komunikacji.
Wszystko po to, aby wyznaczone przez Fundatora, Pana Andrzeja
Czerneckiego, cele realizować jak najlepiej.
Fundacja rozwijała swój główny program stypendialny „Marzenie o Nauce”, zapewniając młodym ludziom możliwość nauki
w najlepszych liceach. Zainspirowani przez Biuro Edukacji Miasta
Stołecznego Warszawy, z którym ustanowiliśmy współpracę,
rozpoczęliśmy realizację pilotażowego programu stypendialnego
dla uczniów techników. Mamy nadzieję, że w przyszłości do grona
stypendystów programu „Marzenie o Nauce” dołączą młodzi
ludzie, których pasjonują nauki techniczne.
Jesteśmy dumni ze stypendystów-wolontariuszy i tych,
którzy dzielą z nami przekonanie, że warto być świadomymi
swoich praw i obowiązków obywatelami. Cieszą nas ich sukcesy,
udzielamy im również wsparcia w trudnych momentach, których
na szczęście jest niewiele.
Do ważnych wydarzeń minionego roku należy zaliczyć
dołączenie Fundacji EFC do grona organizacji członkowskich
Forum Darczyńców w Polsce, co świadczy o uznaniu jej zasług dla
edukacji i transparentności działań. Współpraca z innymi organizacjami, wzajemne inspirowanie się i wymiana doświadczeń są dla
EFC niezwykle ważne. Dlatego też w sposób szczególny dziękuję
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naszym partnerom – Fundacji Rodziny Staraków, firmie prawniczej
Clifford Chance i Akademeia High School – za wszechstronną
współpracę i pomoc.
Z pozdrowieniami
Emilia Gromadowska
Prezes Zarządu
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PROF. ROMAN CZERNECKI (1904-1986) – PATRON FUNDACJI EFC
Słynny pedagog, autor idei EFC. Podczas okupacji twórca tajnego
nauczania na terenach obecnego województwa świętokrzyskiego.
Po wojnie założyciel szkoły w Szczekocinach, a 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 i skąd pochodzili. 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. Od razu też
odkrył w sobie prawdziwą pasję pedagogiczną. Absorbowała
go nie tylko metodologia nauczania, ale i bezpośredni kontakt
z młodymi ludźmi z różnych środowisk oraz praca społeczna,
w którą uczniów angażował. Z późniejszych jego 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 szkoła liczyła 934
uczniów w 36 placówkach! W tym ponad setkę studentów tajnej
filii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Roman Czernecki, sam będąc członkiem AK (pseudonim
„Wrzos”), pozostawał w ścisłym kontakcie z dowództwami okolicznych oddziałów AK, BCh i AL, a one zapewniały ochronę uczestnikom tajnych kompletów. Dzięki działaniom wywiadów tych
organizacji, w porę wysyłających ostrzeżenia, udało się uniknąć
wielu wpadek i dekonspiracji.

O Fundacji EFC
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Talenty Romana Czerneckiego ujawniły się ponownie po zakończeniu wojny, gdy tworzył, już oficjalną, szkołę w zniszczonym
pałacu w Szczekocinach. Później był organizatorem szkolnictwa
w Zielonogórskiem jako szef kuratorium wojewódzkiego. Mianowany następnie rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku wprowadził w niej wysoki poziom nauczania.
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 germanistyki. Ale i dzieci – Irusia (Irena)
i Andrzej.
Kochany i szanowany przez uczniów, którzy, gdy odszedł,
latami oddawali mu hołd na Powązkach, prof. Roman Czernecki
zapisał się w ich pamięci jako wielki mówca i ciepły człowiek.
Motto, które powtarzał swoim wychowankom przez całe życie
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” tkwi
u podstaw inicjatywy EFC.
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ANDRZEJ CZERNECKI (1939-2012) – FUNDATOR FUNDACJI EFC
Syn Romana Czerneckiego, założyciel Fundacji EFC. Znany przedsiębiorca, wizjoner, twórca firmy HTL – jednego z najbardziej liczących
się producentów sprzętu laboratoryjnego na świecie. Realizując
ideę swojego ojca, przez wiele lat pomagał utalentowanym młodym
ludziom, a w 2009 roku dzięki swojemu majątkowi stworzył działającą na terenie całego kraju instytucję profesjonalnie wyszukującą
i wspierającą wybitnie uzdolnioną młodzież – Fundację EFC.
Andrzej Czernecki był jednym z czołowych polskich biznes
menów. Osiągnął sukces, który trudno w Polsce powtórzyć – zdobył
ponad połowę całego światowego rynku w specjalistycznej
dziedzinie sprzedaży precyzyjnych urządzeń niezbędnych do
podstawowych analiz medycznych. Jeśli dodać do tego, że były to
urządzenia przez niego samego opracowane, opatentowane i produkowane, że działał w warunkach globalnej konkurencji – jest to
osiągnięcie, które w Polsce wcześniej się nie zdarzyło. Szczególnie,
że zaczynał od niczego.
Ukończył Wydział 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 kraju z propozycją rozeznania się w realiach rynkowych.
Wkrótce powierzono mu – jako przedstawicielowi firmy – rynek
polski i radziecki. W 1980 r. założył własną firmę Plastomed.
Perypetie z jej prowadzeniem były typowe dla tamtych czasów,
ale nie zniechęciły go. Firma przekształciła się w HTL (High Tech
Lab) i rosła, zatrudniając prawie tysiąc pracowników. Powstały
też związane z nią spółki w Austrii i USA, a przedsiębiorstwa te
w Szwecji przejęły największego konkurenta.
Andrzej Czernecki, udzielając w 2009 r. wywiadu dziennikarce „Gazety Wyborczej”, tak się wyraził o swoich planach
na przyszłość w kontekście rozwoju swojej firmy: „Co zrobię?
Wycofam się z tej działalności i z biznesu w ogóle. Dlaczego?
Efekt głębszych przemyśleń życiowych. Czy wyścig o kolejne
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segmenty rynku, pojedynki marketingowe, optymalizacja produkcji – mają być sensem dalszego życia? Źródłem największej
satysfakcji? Czas na spokojną refleksję, zwolnienie, zajęcie
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
swymi zamierzeniami: uruchomieniem funduszu stypendialnego
imienia ojca, Romana Czerneckiego, człowieka nadzwyczajnego,
pedagoga i wychowawcy młodzieży. Plany te urzeczywistniły
się w 2009 roku, kiedy to została założona Edukacyjna Fundacja
im. prof. Romana Czerneckiego EFC.
Andrzej Czernecki zmarł 18 maja 2012 roku po długiej walce
z rakiem. Został pochowany w grobie rodzinnym na Powązkach.
Jego pracę i zamiłowanie do filantropii kontynuują synowie – Igor
i Andrzej Jr.
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RADA FUNDACJI EFC
Rada EFC odpowiada za rozwój Fundacji zgodnie z wizją Andrzeja
Czerneckiego i wartościami, które uosabiał patron – prof. Roman
Czernecki. Do obowiązków Rady należą m.in. zarządzanie funduszem żelaznym oraz zatwierdzanie budżetów EFC.

Igor Czernecki
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Andrzej Czernecki Jr.
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Jan Krzewiński
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Marta Drozd
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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 państwowy w Kancelarii Senatu
i Kancelarii Premiera. Przez kolejne 10 lat
dyrektor programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Ostatnio 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. Związany z inwestycjami
kapitałowymi od 2011 roku. Założyciel
szkoły brytyjskiej w Wilanowie. Wioślarz
i himalaista. Podróżnik wędrowny.
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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, członkinią zespołu krajowego w badaniu PISA. Autorka koncepcji
internetowego podręcznika dla uczniów
polskich 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 (IFiS) PAN. Ukończył
socjologię UW, a wcześniej studia na
Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. W latach 1980-1984
wykonywał prace badawcze w Instytucie
Lotnictwa. Od roku 1984 pracuje w IFiS
PAN. W latach 1994-1995 stypendysta
Fundacji Kościuszkowskiej: Cornell
University, Harvard University (Center for
European Studies, Department of Govern
ment). W latach 2009-2017 dyrektor
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 10 lat wspiera
nauczycieli w lepszym rozumieniu potrzeb
rozwojowych dzieci i procesów związanych z dynamiką grupy. Pracuje także
z zespołami nauczycieli, by przeciwdziałać
wypaleniu zawodowemu oraz wzmacniać
między nimi współpracę. Przez dwa lata
prowadziła sieć 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.
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Alicja Pacewicz
Ekonomistka, działaczka społeczna
i oświatowa. Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji
Obywatelskiej (CEO) – od 1994 r. W CEO
propaguje wiedzę, umiejętności i postawy obywatelskie oraz wspiera szkoły
w skutecznej i nowoczesnej edukacji.
Współautorka programów edukacyjnych
(w tym: „Kształcenie Obywatelskie
w Szkole Samorządowej”, „Szkoła
z klasą 2.0”, „Ślady przeszłości”, „Młodzi
Głosują”, „Filmoteka Szkolna. Akcja”),
podręczników do wiedzy o społeczeństwie
i przedsiębiorczości, publikacji metodycznych i szkoleniowych. W ubiegłych latach
ekspertka MEN, współorganizatorka
projektów współpracy międzynarodowej
(m.in. Networking European Citizenship
Education). Odznaczona Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski
za działania na rzecz społeczeństwa
obywatelskiego.
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Dr Przemysław Sadura
Doktor socjologii, adiunkt w Instytucie
Socjologii UW, 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 opublikowane
książki: „Upadek komunizmu w Europie
Środkowo-Wschodniej w perspektywie
współczesnych teorii rewolucji”, Warszawa 2015 r. i „Edukacja obywatelska
w działaniu”, Wydawnictwo Naukowe
Scholar, Warszawa 2013 r.
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O PROGRAMIE MON
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC realizuje program „Marzenie o Nauce” od 2009 roku. Adresowany
jest do wybitnie zdolnej młodzieży gimnazjalnej z niezamożnych
rodzin, pochodzącej z miejscowości do 30 tys. mieszkańców.
Wśród stypendystów są laureaci lub finaliści kuratoryjnych
olimpiad przedmiotowych, młodzi ludzie, którzy angażują się
społecznie, choćby pomagając słabszym w nauce.
Fundacja, kierując się wizją fundatora – Andrzeja Czerneckiego,
z pomocą profesjonalistów tworzy i stale udoskonala system
motywacyjny dla młodzieży. W ramach programu stypendialnego
zapewnia podopiecznym możliwość nauki w najlepszych polskich
liceach. Od pierwszego spotkania towarzyszy stypendystom – dba
o ich wszechstronny rozwój, wspiera w adaptacji w nowym środowisku, a także pomaga rozwiązywać problemy. Stwarza najlepsze
warunki do tego, aby uczestnicy programu mogli rozwijać swoje
talenty oraz poszerzać kompetencje. Kładzie nacisk na zwiększanie samoświadomości oraz budowanie stabilnego poczucia
własnej wartości. Fundacja dba o rozwój społeczny stypendystów,
powierzając ich stałej opiece koordynatorów regionalnych
oraz psychologa, czym wyróżnia się wśród innych organizacji
stypendialnych.
Podopieczni Fundacji EFC mają zapewnione nie tylko zakwaterowanie i wyżywienie, ale także pokrycie kosztów ubezpieczenia,
podręczników, zajęć dodatkowych. Czas ferii i wakacji s
 pędzają na
obozach sportowych – narciarskich i windsurfingowych. Najbardziej utalentowani i zdeterminowani absolwenci programu stypendialnego mają szansę na uzyskanie pomocy podczas studiów.

Program
„Marzenie o Nauce”
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KRYTERIA PROGRAMU MON
Co roku EFC finansuje co najmniej osiemdziesiąt nowych trzyletnich
stypendiów dla absolwentów gimnazjów, umożliwiając im naukę
w najlepszych liceach. Kryteria rekrutacji:

Średnia ocen minimum

4,5

Pochodzenie z miejscowości do

30 000

mieszkańców
Dochód w rodzinie nie większy niż

900

zł netto na osobę

Program
„Marzenie o Nauce”
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PROGRAM MON ZAPEWNIA

Mieszkanie w bursie

Wyżywienie

Pokrycie opłat szkolnych

Podręczniki i przybory szkolne

Program
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Dedykowaną opiekę
koordynatorów regionalnych
i psychologa

Dodatkowe lekcje
języka angielskiego

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,
opiekun gimnazjum
im. prof. Romana
Czerneckiego w Słupi

Łukasz Krzemiński
woj. małopolskie
i świętokrzyskie

Robert Walków
woj. zachodniopomorskie
i lubuskie

Kalina
Żaczek-Dąbkowska
woj. opolskie
i dolnośląskie

Agnieszka
Jabłońska-Buchla
woj. wielkopolskie

Maciej Ziółkowski
woj. lubelskie
i podkarpackie

Program
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Małgorzata Zataj
woj. śląskie

Andrzej Piękoś
woj. łódzkie
i mazowieckie

Elżbieta Broda
woj. pomorskie
i kujawsko-pomorskie

Iwona Konopka
woj. podlaskie
i warmińsko-mazurskie
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EFEKTY PROGRAMU MON
100% zdało egzamin maturalny

96% studiuje

100+z 4z+96
Program
„Marzenie o Nauce”
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95% studiuje w Polsce
5% studiuje za granicą

5+z95+
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UczelniaLiczba
studentów
Uniwersytet41
Politechnika14
Uniwersytet medyczny
12
Akademia4
Szkoła wyższa
3

KierunkiLiczba
studiówabsolwentów
Techniczne19
Medyczne19
Społeczne12
Ekonomiczne10
Humanistyczne6
Ścisłe6
Artystyczne1
Przyrodnicze1

4+z5+161956 2z+28141625
Program
„Marzenie o Nauce”
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MiastoLiczba
studiówabsolwentów
Warszawa17
Kraków14
Poznań8
Gdańsk5
Białystok4
Wrocław4
Lublin3
Toruń3
Łódź2
Olsztyn2
Berlin1
Eindhoven1
Esbjerg1
Liverpool1
Londyn1
Norwich1
Richmond1
Sheffield1
Bydgoszcz1
Gorzów Wielkopolski
1
Katowice1
Szczecin1
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MiastoLiczba
i rodzaj uczelni
absolwentów
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
11
Politechnika Warszawska
7
Uniwersytet Warszawski
6
Gdański Uniwersytet Medyczny
3
UMK w Toruniu
3
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 2
Politechnika Gdańska
2
Politechnika Poznańska
2
Politechnika Wrocławska
2
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2
UAM w Poznaniu
2
Uniwersytet Łódzki
2
UWM w Olsztynie
2
Uniwersytet Wrocławski
2
Akademia Teatralna w Warszawie
1
Bussiness Academy Southwest w Esbjerg 1
Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy 1
Earlham College w Richmond
1
Eindhoven University of technology
1
Imperial College London
1
KUL w Lublinie
1
Politechnika Śląska
1
SGH w Warszawie
1
UMCS w Lublinie
1
University of East Anglia w Norwich
1
University of Liverpool
1
University of Sheffield
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 1
Uniwersytet Humboldta w Berlinie
1
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
1
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
1
Uniwersytet Szczeciński
1
Uniwersytet w Białymstoku
1
Warszawski Uniwersytet Medyczny
1
Wyższa Szkoła Biznesu
w Gorzowie Wielkopolskim
1
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
1
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KOSZT UTRZYMANIA STYPENDYSTY EFC

350 zł

50 zł

300 zł

60 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
„Marzenie o Nauce”

to bilet miesięczny dla jednego
stypendysty

to roczne ubezpieczenie
jednego stypendysty

to wyprawka szkolna dla
jednego stypendysty

38

550 zł

40 zł

1600 zł

150 zł

to egzamin certyfikujący dla
jednego stypendysty

to 10-dniowe sportowe wakacje z rozwojowymi warsztatami dla jednego stypendysty
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to godzina korepetycji
z matematyki dla jednego
stypendysty

to miesiąc nauki w szkole
językowej dla jednego
stypendysty

Program
„Marzenie o Nauce”

STOWARZYSZENIE
ALUMNI EFC
42
43

Zadania
Zarząd

ZADANIA
Stowarzyszenie Alumni EFC jest organizacją zrzeszającą absolwentów Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego.
Powołane zostało 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. Członkowie organizacji pomagają w bieżącej działalności Fundacji, uczestnicząc w imprezach
kulturalnych oraz innych wydarzeniach organizowanych przez EFC.
Przykłady działań Stowarzyszenia Alumni EFC na rzecz Fundacji:
• organizacja spotkania świątecznego w siedzibie Fundacji,
podczas którego odbył się kiermasz – zebrane środki zostały
przeznaczone dla jednej ze stypendystek;
• pozyskanie 1% podatku dla EFC – członkowie stowarzyszenia
nagrali krótkie, amatorskie filmiki, w których wspominali, co
zyskali dzięki EFC;
• popularyzacja programu MoN – realizacja filmu promocyjnego;
• wsparcie dla maturzystów – wykonanie serii selfies z hasztagiem #wspieramymaturzystówEFC celem dodania otuchy
zdającym egzamin dojrzałości;
• pomoc przy organizacji Imprezy Maturzystów;
• poprowadzenie Kolacji Mistrzów.

Stowarzyszenie
Alumni EFC
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ZARZĄD
Prezes – Barbara Animucka
Wiceprezes – Anna Kowalska
Skarbnik – Patrycja Siewierska
Sekretarz – Agata Petyniak
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XI KONGRES OBYWATELSKI
5 listopada 2016 roku na Politechnice Warszawskiej odbył się XI
Ogólnopolski Kongres Obywatelski, którego hasło przewodnie
brzmiało „Dojrzali Polacy – Lepsza Polska”. Program stypendialny
„Marzenie o Nauce” był jedną z dziesięciu wyróżnionych podczas
kongresu inicjatyw – jako działanie społeczne wpływające na
budowanie i kształtowanie dojrzałości.
Fundacja EFC została partnerem merytorycznym sesji tematycznej „Jak budować wspólnoty lokalne – w oparciu o dojrzałość,
interesy czy wspólne projekty?”. W panelu, jako lokalny lider,
wziął udział nasz stypendysta Filip Salamon.
Kongres zorganizował Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową. Celem imprezy była otwarta, pozbawiona uprzedzeń
i możliwie empatyczna debata publiczna – oparta na wzajemnym
szacunku i dialogu.

Wydarzenia z życia
Fundacji EFC
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TARGI CSR
17 listopada 2016 roku na Stadionie PGE Narodowym miały miejsce 6. Targi CSR, tym razem poświęcone edukacyjnej działalności
biznesu. Wzięła w nich udział Fundacja EFC reprezentowana przez
stypendystów i zespół EFC.
Targi CSR, organizowane przez Forum Odpowiedzialnego
Biznesu, to największe, cykliczne wydarzenie o tej tematyce w Polsce. Wystawcy uczestniczyli w 6 panelach dyskusyjnych. Ponadto
każdy z nich mógł zaprezentować swoją działalność. Nasz stypendysta wraz z absolwentką opowiedzieli, jak silny i trwały wpływ na
ich życie wywarła Fundacja EFC.
Odwiedzający mieli też wyjątkową okazję poćwiczyć z mistrzem świata w siatkówce Krzysztofem Ignaczakiem, sprawdzić
swój stan zdrowia, porozmawiać z dietetykiem, wspomóc organizacje pozarządowe oraz zgłosić się do działań wolontariackich.
Targi CSR odwiedziło w tym roku około 2000 gości.
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ANDRZEJKI EFC
25 listopada 2016 roku w siedzibie Fundacji EFC wyprawiliśmy
andrzejki – spotkanie upamiętniające naszego Fundatora.
Wśród licznie zaproszonych gości pojawiły się osoby ze
świata biznesu, kultury i nauki.
Część oficjalną spotkania otworzył Igor Czernecki, który
powitał gości. Marek Michalewski – superwizor – opowiedział
o Fundatorze i Patronie, a także o początkach działalności EFC.
Następnie Pani Amudena Rutkowska – antropolog kultury –
przybliżyła nam genezę oraz tradycje związane z andrzejkowymi
obchodami w Polsce.
Część oficjalna zakończyła się występem stypendysty
Kevina Wawrzyna, który zagrał na pianinie. Atrakcją wieczoru
była również wróżka. Goście bardzo chętnie rozmawiali z nią
o swojej przyszłości.

Wydarzenia z życia
Fundacji EFC
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SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE
Już po raz trzeci Stowarzyszenie Alumni EFC zorganizowało
w siedzibie Fundacji uroczystość wigilijną. Podobnie jak w latach
ubiegłych uczestniczyli w niej przedstawiciele Rady Fundacji
i Rady Programowej oraz pracownicy EFC i absolwenci. Podczas
wieczoru miał miejsce kiermasz niezwykłych, pamiątkowych
przedmiotów przekazanych przez członków naszej społeczności.
Dochód z aukcji został przeznaczony na świąteczną paczkę dla
najbardziej potrzebującej stypendystki. Goście raczyli się tradycyjnymi, świątecznymi potrawami. Potem rozbrzmiało chóralne
kolędowanie.
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FERIE Z EFC
W 2017 roku 168 stypendystów z klas I i II wybrało się na ferie
do Karpacza, do Ośrodka Wypoczynkowego Funduszu Wczasów
Pracowniczych Leśny Zamek. Program był kuszący:
• 5 dni aktywności sportowej w postaci nauki i doskonalenia
jazdy na nartach i snowboardzie;
• wycieczka górska do schronisk Samotnia i Strzecha
Akademicka;
• wyjazdy do Teatru im. Norwida w Jeleniej Górze na spektakle
„Każdemu Everest”, „Szalone nożyczki”, „Mąż mojej żony”,
„Wyprawa Czarownic” (jedno przedstawienie na turnus);
• zajęcia integracyjne, dyskoteki, karaoke, gry planszowe.

Wydarzenia z życia
Fundacji EFC
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EFC W FORUM DARCZYŃCÓW
14 marca 2017 roku Fundacja EFC dołączyła do grona organizacji
zrzeszonych w Forum Darczyńców. Głównym celem ich działalności jest przyznawanie dotacji na cele społecznie użyteczne.
Forum Darczyńców w Polsce powstało w 2002 roku. Jego
celem jest doskonalenie umiejętności grantodawców i upowszechnianie dobrych praktyk w przyznawaniu dotacji. Przez
swoje działania stara się także tworzyć przyjazne i przejrzyste
warunki dla rozwoju działalności grantodawczej oraz budować
społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji, które się
taką działalnością zajmują. Związek prowadzi również aktywnie
działalność rzeczniczą, zabiegając o mądre prawo dla organizacji
pozarządowych.
Dzięki uczestnictwu w pracach Forum Fundacja będzie jeszcze skuteczniej działać na rzecz rozwoju filantropii we współpracy
z innymi organizacjami.
Podczas walnego zgromadzenia Forum Darczyńców w Polsce, które odbyło się 20 czerwca, prezes Fundacji EFC – pani
Emilia Gromadowska – została nominowana i powołana na 2-letnią
kadencję członka zarządu.

Wydarzenia z życia
Fundacji EFC
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TARGI EDUKACYJNE W POZNANIU
W dniach 24-26 marca 2017 roku w Poznaniu zagościły XXI Targi
Edukacyjne. Na stoisku naszej Fundacji można było porozmawiać
ze stypendystami i absolwentami programu „Marzenie o Nauce”
oraz z jedną z koordynatorek regionalnych. Dobrze przygotowany
zespół udzielał wyczerpujących informacji na temat programu
i zapraszał do wzięcia udziału w rekrutacji.

Wydarzenia z życia
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DAR SERCA DLA STYPENDYSTKI EFC
Podczas ORLEN Warsaw Marathon wspieraliśmy jedną z naszych
stypendystek, u której rozpoznano stwardnienie rozsiane.
Udział w biegu na 42 lub 10 km dawał szansę na pomoc finansową
dla naszej koleżanki.

55

Wydarzenia z życia
Fundacji EFC

SPOTKANIE DAFNE I WINGS W FUNDACJI EFC
Dzięki współpracy z Forum Darczyńców w Polsce 30 maja w naszej
siedzibie odbył się prestiżowy koktajl przygotowany przez współpracujące ze sobą związki fundacji i darczyńców – DAFNE oraz WINGS.
Spotkanie było okazją do przybliżenia działalności EFC przedstawicielom ponad 30 organizacji pozarządowych z całego świata.
DAFNE to nieformalny związek zrzeszający w Europie 25
stowarzyszeń członkowskich, których suma darczyńców i fundacji
sięga ponad 7500. To swoista platforma wymiany wiedzy i poznania najlepszych praktyk, pobudzająca do działań w duchu dialogu
i współpracy między stowarzyszeniami.
WINGS jest ogólnoświatową siecią stowarzyszeń grantodawców
i organizacji wspierających filantropię. Zrzeszając blisko 100 członków z 39 państw, wzmacnia i promuje rozwój filantropii i inwestycji
społecznych. Buduje potencjał poprzez tworzenie sieci, współpracę
i gromadzenie danych oraz wspierając kulturę dzielenia się wiedzą.

Wydarzenia z życia
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IMPREZA MATURZYSTÓW
Po raz kolejny Fundacja EFC urządziła Imprezę Maturzystów,
która ma na celu podsumowanie trzech lat liceum. W 2017 roku
odbyła się ona w czwartek 1 czerwca w Domu Zabawy i Kultury
Dzik. Przewodniczący Rady Fundacji – Igor Czernecki oraz Prezes
Zarządu – Emilia Gromadowska przywitali maturzystów i wręczyli
im dyplomy ukończenia programu „Marzenie o Nauce”. Po części
oficjalnej zaczęła się zabawa, podczas której nasi alumni poprowadzili quiz z nagrodami „Co EFCiak wie o świecie?” w formie
aplikacji mobilnej. Stypendyści odpowiadali na pytania z różnych
dziedzin życia, nauki i popkultury.

Wydarzenia z życia
Fundacji EFC
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WAKACJE Z EFC
11 lipcowych dni na Półwyspie Helskim w Jastarni i ani chwili
nudy. W programie m.in.: windsurfing, balance boarding, jazdy
na deskorolce, wycieczki rowerowe, capoeira, treningi biegowe,
mecze piłki nożnej na klubowym boisku Orlik, turnieje siatkówki,
pływanie, gry planszowe, zawody szachowe, występy artystyczne
z akompaniamentem muzycznym, ogniska na plaży, warsztaty
z przedstawicielami Greenpeace i Amnesty International, zwiedzanie laboratoriów Polpharma Biologics i Muzeum II Wojny Światowej
w Gdańsku, rejsy z Jastarni do Helu i z Helu do Gdyni, a na koniec
sympozjum o ochronie konstytucyjności prawa i ruchach migracyjnych w Europie.
Tradycją letnich wakacji 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. Finałowa trójka została wyłoniona spośród uczestników pierwszego etapu podczas interaktywnego quizu prowadzonego on-line przy użyciu aplikacji mobilnej. Po wyrównanej
i ekscytującej walce zwyciężyła Marta Siwakowska – stypendystka
ze Szczecina, oczko niżej uplasował się Paweł Czupryniak z tego
samego miasta, a Patryk Fergisz, uczący się w Lublinie, zdobył
trzecie miejsce.
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WYCIECZKA DO POLPHARMA BIOLOGICS
27 lipca pięćdziesięciu stypendystów miało przyjemność odwiedzić
nowoczesne laboratoria w Gdańsku – największego w kraju producenta leków i substancji farmaceutycznych. Stypendyści rozpoczęli
spotkanie od zapoznania się z prezentacją, która wyjaśniła im
bardzo długi i staranny proces wyrobu leków. Następnie uczestnicy
zostali oprowadzeni po siedzibie przedsiębiorstwa.
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KOLACJA MISTRZÓW
Co roku na zakończenie letnich wakacji na Helu Fundacja przygotowuje dla stypendystów uroczysty wieczór – Kolację Mistrzów.
Wydaliśmy ją więc 30 lipca 2017 roku w Hotelu Nadmorskim.
Dla naszych podopiecznych jest to wyjątkowa okazja do poznania wybitnych postaci ze świata nauki, kultury, biznesu, polityki czy
sportu. Zgodnie z przyjętym zwyczajem Kolację Mistrzów poprowadzili absolwenci EFC. Tym razem konferansjerami byli Ania Kowalska
i Dawid Muszkiet.
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KONKURS SŁAWA EFC
Podczas uroczystej Kolacji Mistrzów rozstrzygnięto konkurs
Sława EFC. W kategorii społecznej zwyciężyła Sandra Jędrzejczak,
w naukowej natomiast Łukasz Kamiński. Nagrody zostały wręczone przez panią prezes Zarządu - Emilię Gromadowską i przewodniczącego Rady - Igora Czerneckiego.

Wydarzenia z życia
Fundacji EFC

64

DWUDNIÓWKA
W dniach 26-28.08.2017 r. w Krakowie i 28-30.08.2017 r.
w Gdańsku miały miejsce spotkania integracyjne stypendystów
z pierwszych klas, podczas których młodzi ludzie poznali Fundację
i ogólne zasady udziału w programie „Marzenie o Nauce”, a także
koordynatorów regionalnych oraz nowe koleżanki i kolegów.
Wyjazd pozwolił „pierwszakom” nabrać pewności siebie i przygotować się psychicznie do inauguracji roku szkolnego. Bardzo
duże znaczenie miał kończący dwudniówkę warsztat wsparcia
psychologicznego z udziałem stypendystów z klas trzecich.
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WSPÓŁPRACA I POMOC
68
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EFC dla SPGP w Słupi i absolwentów
Współpraca z Fundacją Rodziny Staraków
Współpraca z Akademeia

EFC DLA SPGP W SŁUPI I ABSOLWENTÓW
Fundacja EFC wsparła finansowo Stowarzyszenie Przyjaciół
Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi
Jędrzejowskiej i Stowarzyszenie Alumni EFC. Przyznała także
jedno stypendium finansowe absolwentce programu stypendialnego, która studiuje za granicą.
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WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ RODZINY STARAKÓW
Pomoc naszego strategicznego partnera przynosi coraz większe
korzyści. Dzięki niej w minionym roku szkolnym po raz kolejny
mogliśmy przyjąć do programu MoN 40 dodatkowych kandydatów. Udało nam się również poszerzyć edukację stypendialną
o warsztaty z wybitnymi przedstawicielami nauki oraz teatru
i filmu. Korzystając z rad i bogatych doświadczeń FRS, pracujemy
nad nowymi projektami edukacyjnymi.
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WSPÓŁPRACA Z AKADEMEIA
Akademeia od ponad 10 lat oferuje usługi doradztwa w zakresie
edukacji. Pomaga młodym ludziom w poszukiwaniu odpowiednich
ścieżek edukacyjnych. W 2016 roku ruszyło niepubliczne liceum
Akademeia High School proponujące trzyletni program nauki
kończący się brytyjską maturą A-level.
Akademeia objęła kompleksową opieką stypendystę EFC
w roku szkolnym 2016/17. Zapewniono mu dodatkowe lekcje
języka angielskiego, indywidualne przygotowanie do matury SAT
oraz pomoc w składaniu aplikacji na zagraniczne uczelnie.
W roku szkolnym 2017/18 jedna ze stypendystek EFC zostanie uczennicą niepublicznego liceum Akademeia High School.
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PARTNERZY
74
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Partner strategiczny
Pozostali partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY
Fundacja Rodziny Staraków
Głównym celem 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. FRS ułatwia dostęp do najnowszych osiągnięć nauki, techniki, kultury
i gospodarki, aktywizuje środowiska młodzieżowe w życiu społecznym i zawodowym, a także
działa na rzecz poprawy stanu zdrowia i rozwoju profilaktyki zdrowotnej. Fundacja Rodziny
Staraków jest partnerem w edukacji Fundacji EFC.
Od 2016 roku FRS finansuje 3-letnie stypendia dla 40 dodatkowych licealistów każdego rocznika.
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POZOSTALI PARTNERZY
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 wypełnia misję wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce. Kancelaria Clifford Chance
świadczy usługi prawnicze pro bono dla
Fundacji EFC od lutego 2016 roku.
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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 takich
obszarach, jak nauka i edukacja czy
pomoc społeczna. Forum powstało, by
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 Darczyńców 14 marca 2017 roku.
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Program Stypendiów Pomostowych
Pomysłodawcą Programu Stypendiów
Pomostowych jest Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności, realizatorem zaś Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Cel
programu to pomoc młodzieży pochodzącej
ze wsi w rozpoczęciu nauki w szkole wyższej poprzez fundowanie stypendiów na
pierwszy rok studiów dziennych. Program
adresowany jest do maturzystów, którzy
zostali przyjęci na I rok dziennych studiów
magisterskich na uczelnię państwową
w Polsce, pochodzą ze wsi lub miast do
20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich
dochodach i osiągają dobre wyniki w nauce.
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
współfinansowała stypendia pomostowe
dla stypendystów EFC.
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Fundacja Dobra Sieć
Fundacja Dobra Sieć to organizacja,
która jako najważniejsze cele stawia sobie
rozwój wiedzy o stypendiach i e-wolontariacie oraz promocję nowych technologii
jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego. Fundacja Dobra
Sieć przy współpracy z Fundacją Orange
i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności
prowadzi serwis mojestypendium.pl.
Serwis to 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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Akademeia
Akademeia High School to niepubliczne
liceum w Warszawie proponujące wielowymiarową edukację oraz przygotowanie
do ubiegania się o przyjęcie na prestiżowe
zagraniczne uczelnie. Kadra współtworząca
liceum to nauczyciele z pasją i wieloletnim
doświadczeniem w doradztwie edukacyjnym. Filozofia przyświecająca Akademei
zakłada, że proces nauki musi rozpocząć
się od zdiagnozowania potencjału ucznia,
sprawdzenia jego predyspozycji i umiejętności. Akademeia objęła kompleksową
opieką stypendystę EFC w roku szkolnym
2016/17. Zapewniono mu dodatkowe lekcje
językowe, indywidualne przygotowanie
do matury i SAT oraz pomoc w składaniu
aplikacji na zagraniczne uczelnie.
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Kursy Sowa
Kursy Sowa to niepubliczna placówka
kształcenia ustawicznego, której specjalnością są kursy przygotowawcze do matury
z takich przedmiotów, jak matematyka,
fizyka, j. polski, j. angielski, chemia,
geografia, historia, WOS czy biologia.
O sukces dba wykwalifikowana kadra
realizująca program zgodny z wytycznymi
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Kursy
Sowa w roku szkolnym 2016/17 przekazały
Fundacji EFC darowiznę usług w postaci
organizacji i przeprowadzenia pięciu
kursów dla stypendystów z Warszawy.
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The Kings Foundation
The Kings Foundation to organizacja
non-profit założona przez absolwentów
University of Cambridge i Imperial
College London. Celem TKF jest pomoc
w kształceniu światowej klasy liderów
biznesowych, naukowych i politycznych
o polskich korzeniach poprzez ułatwienie
dostępu do najwyżej jakości edukacji
i pomoc merytoryczną w procesie aplikacyjnym na najlepsze uczelnie na świecie.
The Kings Foundation wspiera naszych
stypendystów, przygotowując dla nich
informacje na temat możliwości studiowania za granicą.
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British Alumni Society
British Alumni Society powstało w celu
stworzenia forum dla byłych stypendystów
programów oferowanych przez British
Council i FCO. Dziś, z ponad 500 członkami, są otwarci na wszystkich absolwentów
brytyjskich Uniwersytetów i programów
edukacyjnych, zamieszkałych w Polsce.
Stypendystka EFC, Kinga Ziółkowska,
ukończyła stypendium BAS.
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UWC 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 swego powstania
w 1991 r. Towarzystwo przyznało ponad
300 dwuletnich stypendiów. Średnia
wartość jednego stypendium to 230 tys. zł.
Stypendyści Fundacji EFC co roku biorą
udział w rekrutacji do UWC.
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Pracownia Rysunku Domin
Pracownia Rysunku Domin prowadzi
zajęcia z rysunku odręcznego i malarstwa
dla kandydatów na ASP, Architekturę oraz
inne kierunki artystyczne i projektowe.
Kursy adresowane są także do osób,
którym w pracy potrzebna jest umiejętność
rysowania i szkicowania oraz do hobbystów. Pracownia wyznaje zasadę, według
której talent nie istnieje, a na zajęciach
każdego można nauczyć rysować. W roku
szkolnym 2016/17 Pracownia Rysunku
Domin ufundowała Kurs Rysunku
Architektura i Kurs Rysunku ASP dla
dwóch stypendystów Fundacji EFC.
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Bilans
Rachunek zysków i strat

BILANS
Na dzień 31.08.2017 r.
AKTYWA
		

Stan na
początek roku

Stan na
koniec roku

A. Aktywa trwałe
I. Środki trwałe
II. Wartości niematerialne i prawne

44 871,33
0,00
44 871,33

0,00
0,00
0,00

B. Aktywa obrotowe, w tym:
I. Zapasy
II. Należności krótkoterminowe
III. Inwestycje krótkoterminowe
1. Środki pieniężne
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
C. Należne wpłaty na kapitał
(fundusz) podstawowy

394 533,60
0,00
42 631,72
337 703,72
337 703,72
14 198,16
0,00

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

D. Udziały (akcje) własne

0,00

0,00

AKTYWA RAZEM

439 404,93

755 173,23
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PASYWA
		

Stan na
początek roku

Stan na
koniec roku

A. Kapitał (fundusz) własny
I. Kapitał (fundusz) podstawowy
II. Wynik finansowy netto z lat ubiegłych
III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy
1. Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wartość dodatnia)
2. Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wartość ujemna)

277 326,40
205 000,00
59 631,05
12 695,35
12 695,35

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

0,00

0,00

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
I. Rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
III. Inne zobowiązania
IV. Rozliczenia międzyokresowe

162 078,53
0,00
0,00
114 078,53
48 000,00

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

PASYWA RAZEM

439 404,93

755 173,23
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Za okres 01.09.2016-31.08.2017
		

Rok poprzedni

Rok bieżący

A. Przychody podstawowej działalności
operacyjnej i zrównane z nimi, w tym
zmiana stanu produktów
(zwiększenie – wartość dodatnia,
zmniejszenie – wartość ujemna)
I. Przychody z nieodpłatnej działalności statutowej
II. Przychody z odpłatnej działalności statutowej
III. Przychody z działalności gospodarczej

4 044 048,38

4 737 917,45

4 036 765,21
0,00
7 283,17

4 737 917,45
0,00
0,00

4 086 610,76

4 350 826,36

48 951,60
224 320,30
1 436 408,54

63 629,33
199 250,74
1 528 249,43

2 369 139,03
7 791,29

2 559 696,86
0,00

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym
aktualizacja wartości aktywów

60 689,63

14 714,20

D. Pozostałe koszty i straty, w tym
aktualizacja wartości aktywów

5 210,90

32 408,81

E. Podatek dochodowy

221,00

10,00

G. Wynik finansowy netto ogółem
(A−B+C−D−E), w tym:
I. Nadwyżka przychodów nad kosztami
(wartość dodatnia)
II. Nadwyżka kosztów nad przychodami
(wartość ujemna)

12 695,35

369 386,48

12 695,35

369 386,48

0,00

0,00

B. Koszty podstawowej działalności
operacyjnej
I. Amortyzacja
II. Zużycie materiałów i energii
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia
IV. Pozostałe koszty
V. Koszty działalności gospodarczej
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