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I. O Fundacji „OIKONOMOS”
Fundacja „OIKONOMOS” z siedzibą w Białymstoku przy ul. Św. Mikołaja 5, została
ustanowiona przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską reprezentowaną przez Biskupa
Białostockiego i Gdańskiego Jakuba oraz profesorów Andrzeja Łapko i Joanicjusza Nazarko
aktem notarialnym z dnia 10 września 2003 r. Fundacja „OIKONOMOS” została wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000179149 w dniu 7 listopada 2003 roku.
Fundacja „OIKONOMOS” otrzymała statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:
052224265. Fundacja otrzymała nr NIP: 542-28-42-706.
W 2006 roku w skład Zarządu wchodzili:
- Magdalena Żdanuk – Prezes Fundacji, zam. Białystok, ul. Chłopska 2
- Jarosław Charkiewicz – Wiceprezes Fundacji, zam. Hajnówka, ul. Złota 11
- Iwona Troc – członek Zarządu Fundacji, zam. Białystok, ul. Dubois 3/13.

Cele Fundacji „OIKONOMOS”
Celem Fundacji „OIKONOMOS” jest podejmowanie wszelkich działań:
1. społecznych,
2. charytatywnych,
3. oświatowych,
4. wychowawczych,
5. edukacyjnych,
6. naukowych,
7. wydawniczych
na rzecz rozwoju społeczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz ochrona
i wspieranie tolerancji narodowościowej, religijnej i wielokulturowego
dziedzictwa Rzeczpospolitej Polskiej i Europy.

Główne formy działania
⇒ Wspieranie, organizowanie i finansowanie oświaty, edukacji, badań naukowych i innych
działań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
⇒ Wspieranie adaptacji społecznej, kształcenia i aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych;
⇒ Pomoc w aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;
⇒ Wspieranie kształcenia osób ubogich, z mniejszości narodowych i religijnych;
⇒ Wspieranie ochrony środowiska;
⇒ Wspieranie ochrony zdrowia i opieki społecznej;
⇒ Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne inwestycji budowlanych, remontów i
renowacji obiektów zabytkowych, sakralnych;
⇒ Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne inwestycji budowlanych, remontów i
renowacji obiektów służących celom oświaty i edukacji, nauki, kultury, pomocy
społecznej i charytatywnej;
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⇒ Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne rozgłośni radiowych i telewizyjnych i
innych mediów elektronicznych w realizacji zadań zgodnych z celami Fundacji;
⇒ Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne innych działań służących realizacji
celów Fundacji;
⇒ Nawiązywanie współpracy, w tym międzynarodowej, z organizacjami, które działają w
ww. dziedzinach i wspieranie ich inicjatyw;
⇒ Pomoc organizacyjna, finansowa i rzeczowa osobom fizycznym, prawnym i innym
organizacjom podejmującym działania zgodne z celami Fundacji.

II. Praca Zarządu Fundacji i rozwój organizacyjny w roku 2006
W 2006 roku Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” odbył osiem posiedzeń w następujących
terminach: 23.02.2006, 24.03.2006, 28.04.2006, 7.06.2006, 28.06.2006 r., 15.08.2006,
09.11.2006, 21.12.2006 r.
W 2006 Fundacja realizowała dwa duże projekty o charakterze edukacyjnym: „Edukacja
duchowieństwa i przedstawicieli parafii prawosławnych Diecezji Białostocko-Gdańskiej w
zakresie choroby alkoholowej i pomocy dotkniętym tą chorobą” i „Rozwój aktywności
społeczności lokalnych w Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”. Fundacja była
również zaangażowana w kilka mniejszych projektów oraz patronowała drugiej edycji Akcji
„Wspólne Dzieło”. W 2006 roku trwały również prace mające na celu uruchomienie Akademii
Supraskiej – został opracowany Regulamin Akademii Supraskiej wraz z ustaleniem jej struktury
organizacyjnej, odbyły się wizyty do innych Akademii, udzielono pomocy supraskiemu
monasterowi przy projekcie utworzenia miejsc noclegowych dla przyszłej Akademii, a wkrótce
powołane zostaną jej organy i określone plany jej przyszłych programów. Poza tym osoby
delegowane przez Fundację uczestniczyły w szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach z
innymi organizacjami.
Fundacja w 2006 roku nadal korzystała z pomieszczenia w Centrum Kultury Prawosławnej, a
od października 2006 r. na potrzeby prowadzonego punktu konsultacyjnego oraz biuro Fundacji
została przystosowana czytelnia współużytkowana przez inne organizacje. Jednocześnie
działalność Fundacji wkroczyła w nowy etap – mamy stałe biuro z własnym pracownikiem, a
prowadzenie księgowości zostało powierzone dla biura rachunkowego.
W roku 2006 Fundacja „OIKONOMOS” nie podjęła działalności gospodarczej. W okresie
sprawozdawczym w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola.
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III. Uchwały Zarządu Fundacji
W okresie od 01.01.2006 do 31.12.2006 Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” podjął
następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 25/Z/2006 z dn. 24.03.2006
Zarząd Fundacji jednogłośnie zadecydował o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok
2005.
UCHWAŁA NR 26/Z/2006 z dn. 24.03.2006
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zatwierdził, że starta zwiększy koszty statutowe
roku obrotowego 2005.
UCHWAŁA NR 27/Z/2006 z dn. 24.03.2006
Zarząd Fundacji jednogłośnie zadecydował o podpisaniu umowy z biurem rachunkowym
„Buchalter” na prowadzenie ksiąg rachunkowych Fundacji.

UCHWAŁA NR 28/Z/2006 z dn. 09.11.2006
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zatwierdził Regulamin Akademii Supraskiej.
UCHWAŁA NR 29/Z/2006 z dn. 21.12.2006
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o podpisaniu umowy o korzystaniu
z usług bankowości internetowej Kredyt Banku S.A. w ramach posiadanego tam rachunku.

Wszystkie ww. uchwały podjęte przez Zarząd Fundacji zostały zrealizowane.
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III. Działalność programowa w 2006 roku
1) Akademia Supraska
W 2004 Fundacja „OIKONOMOS” podjęła decyzję o powołaniu Akademii Supraskiej na
terenie zespołu klasztornego w Supraślu. W zakres jej działalności będzie wchodziła realizacja
programów, mających na celu przybliżenie społeczeństwu prawosławnego chrześcijaństwa
poprzez różnego rodzaju kursy, konferencje, warsztaty i inne zajęcia programowe. Tematyką
tych zajęć będą nie tylko zagadnienia prawosławnej wiary, bogactwo tradycji prawosławia, lecz
również istotne problemy związane z życiem współczesnego chrześcijanina. Przyjęta nazwa
Akademia Supraska nawiązuje do historycznej roli klasztoru w Supraślu jako centrum duchowointelektualnego, a pierwszym programem realizowanym przez Fundację „OIKONOMOS” był
cykl wydarzeń kulturalnych z okazji 500–nej rocznicy nadania klasztorowi tomosu przez
patriarchę Konstantynopola, Joachima.
W 2006 roku odbyły się wizyty studyjne do innych Akademii:
9-14 maja 2006 r. miał miejsce wyjazd studyjny na Kretę. Zespół w składzie: o
Włodzimierz Misijuk, Janusz Kaczyński – architekt, Adam Musiuk – konstruktor, Mariusz
Nikiciuk – ekonomista, którzy są zaangażowani są w dzieło tworzenia Akademii Supraskiej,
odwiedzili Prawosławną Akademię Krety, w celu bliższego zapoznania się z zasadami jej
funkcjonowania. Spotkania z dyrektorem Akademii – dr Alexandrosem Papaderos oraz
pracownikami tej instytucji okazały się bardzo przydatne w procesie dalszego planowania
adaptacji pomieszczeń monasteru w Supraślu dla potrzeb Akademii Supraskiej.
W dniach 13-19 czerwca 2006 r. odbyła się podobna wizyta studyjna w monasterze i
Prawosławnej Akademii w Valamo w Finlandii. Jej uczestnikami byli: JE bp Jakub, o. Gabriel
oraz o. Włodzimierz Misijuk. Główny cel tej wizyty to próba uzyskania odpowiedzi na pytanie o
to, jak działalność Akademii związana jest z monasterem i w jakim stopniu wpływa na życie
monastyczne tamtejszej wspólnoty.
We wrześniu 2006 r. miał miejsce drugi wyjazd studyjny do monasteru i Prawosławnej
Akademii w Valamo w Finlandii, w którym uczestniczyła grupa osób zaangażowanych w
realizację projektu (o. Włodzimierz Misijuk, Janusz Kaczyński, Adam Musiuk, Mariusz
Nikiciuk). Wyjazd ten miał na celu głębsze zapoznanie się z praktyczną stroną działalności
Akademii. Odbył się szereg spotkań, prezentacji oraz przegląd wykorzystania budynków i
wyposażenia Akademii. W trakcie rozmów z pracownikami Akademii grupa robocza poznała
tajniki planowania i organizowania szkoleń, doboru uczestników i wykładowców, zasad
analizowania potrzeb społeczności, do których jest kierowana oferta edukacyjna i wiele innych
zagadnień dotyczących funkcjonowania Akademii. Wyjazd został sfinansowany ze środków
własnych uczestników.
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2) Projekt miejsc noclegowych w klasztorze Zwiastowania N.M.P. w Supraślu
We wrześniu 2005 r. złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek,
przygotowywany wspólnie z klasztorem Zwiastowania N.M.P., o dofinansowanie ze środków
unijnych projektu renowacji części zabytkowych zabudowań klasztornych w Supraślu i
utworzenia w nich miejsc noclegowych. Był to wniosek do Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
Działania 3.1 Obszary wiejskie. Projekt pt. „Budowa hotelu w Męskim Prawosławnym
Monasterze Zwiastowania N.M.P. w Supraślu” ma wartość 3.522.201,00 zł, z czego środki
wnioskodawcy wyniosą 528.147,17 zł, dotacja z budżetu państwa 352.098,09 zł, a kwota, o
którą ubiega się wnioskodawca z funduszy strukturalnych UE to 2.640.735,74 zł. Fundacja jest
bezpośrednio zaangażowana w ten projekt, gdyż jej przedstawiciele wchodzili w skład zespołu
projektowego przygotowującego ten wniosek, a po otrzymaniu dofinansowania to Fundacja
będzie pełniła funkcje kierownicze powstałymi miejscami noclegowymi.
Na początku grudnia 2005 r. wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną, a w II kwartale
2006 r. ocenę merytoryczno-techniczną. Wniosek monasteru w Supraślu znalazł się na wysokiej,
drugiej pozycji na liście rankingowej z wielkością 96,15% maksymalnej liczby punktów wśród
154 złożonych wniosków, a następnie został zarekomendowany jako pierwszy na liście
wybranych 20 wniosków przez Regionalny Komitet Sterujący ds. Rozwoju Regionu oraz
zatwierdzony przez Zarząd Województwa. W III kwartale 2006 r. została ostatecznie podpisana
umowa pomiędzy Podlaskim Urzędem Wojewódzkim a monasterem w Supraślu na
dofinansowanie projektu. Mimo rozpoczęcia formalnych przygotowań do rozpoczęcia inwestycji
(uzgodnień umów, jakie będą podpisywane w ramach realizacji projektu, pism do PUW i prezesa
UZP z prośbą o interpretację przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, rozpoczęcia
rozmów z potencjalnymi wykonawcami oraz z firmą księgową, złożenia wniosku o
uruchomienie rezerwy celowej budżetu na współfinansowanie projektu w roku 2006), projekt
napotkał przeszkody związane ze zmianą przepisów. Ostatecznie dotacja została obniżona do
35% wartości projektu, trwają jednak negocjacje, a rozpoczęcie projektu zostało przesunięte
aneksem z października 2006 r. na styczeń 2007 roku.
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3) Akcja „Wspólne Dzieło” – II edycja
„Wspólne Dzieło” z roku 2005 okazało się wielkim osiągnięciem. Jego
rezultaty nie tylko zachęcają, ale wręcz zobowiązują do podobnych prób
wspólnego wspierania ważnych dla nas przedsięwzięć. Dlatego Fundacja
„OIKONOMOS” postanowiła po raz drugi włączyć się w akcję „Wspólne Dzieło”.
Z błogosławieństwa biskupa Jakuba w 2006 roku akcją „Wspólne dzieło”
Fundacja „OIKONOMOS” objęła żeński monaster Narodzenia Przenajświętszej
Bogarodzicy i cerkiew św. Gabriela w Zwierkach. Monaster jest kontynuacją
założonego w 1901 r. monasteru w Krasnymstoku (obecny Różanystok niedaleko
Dąbrowy Białostockiej), który szybko stał się ośrodkiem wiedzy i postępu i
promieniował duchowością na całą diecezję. Powstało przy nim żeńskie
seminarium nauczycielskie i szkoła, szpital, przytułek dla dzieci i kobiet w podeszłym wieku.
Siostry prowadziły działalność oświatową, charytatywną i gospodarczą. Wszystko to przerwała I
wojna światowa. Odrodzenie nastąpiło po niespełna osiemdziesięciu latach. 23 stycznia 1993 r.
przy katedrze św. Mikołaja w Białymstoku powstał żeński Dom Zakonny Narodzenia
Najświętszej Marii Panny, w maju 1996 r. siostry osiadły przy cerkwi św. Proroka Eliasza na
Dojlidach, 28 kwietnia 1996 r. abp Sawa poświęcił w Zwierkach kamień węgielny pod budowę
cerkwi św. Gabriela, a 3 maja 2003 r. bp Jakub poświęcił i wmurował kamień węgielny pod
budowę monasteru. W cerkwi św. Gabriela były już celebrowane świąteczne nabożeństwa ku
czci męczennika, ale świątynia ciągle nie jest jeszcze wyposażona. Przy cerkwi zostały
zbudowane budynki monasteru, które wymagają wykończenia. To właśnie na pokrycie freskami
ścian cerkwi św. Gabriela oraz prace wykończeniowe w budynkach monasteru została
przeprowadzona zbiórka.
Akcja została przeprowadzona, tak jak przed rokiem, w czasie, gdy duchowni odwiedzają
domy parafian z modlitwą i święconą wodą. We wszystkich prawosławnych domach księża
pozostawili informator i przekaz pocztowy „Wspólnego Dzieła”. II edycja „Wspólnego Dzieła”
objęła całe Podlasie - z błogosławieństwa metropolity Sawy i biskupa Jakuba uczestniczyły w
niej parafie diecezji warszawsko-bielskiej i białostocko-gdańskiej, zaś dzięki pośrednictwu
Przeglądu Prawosławnego i Wiadomości PAKP w przedsięwzięcie zaangażowali się wierni całej
Cerkwi w Polsce. Akcja została poprzedzona nagłośnieniem w lokalnych mediach (audycje w
Radiu Białystok i Radiu Orthodoxia, nagrania w TVB U źródeł wiary oraz Obiektywie, artykuły
w styczniowych wydaniach Wiadomości PAKP i Przeglądu Prawosławnego oraz informacja na
stronie Urzędu Marszałkowskiego Wrota Podlasia oraz Cerkiew.pl).
Akcja, tak jak w 2005 r., miała bardzo pozytywny oddźwięk wśród społeczności
prawosławnej. Została podsumowana 3 maja 2006 r., w dzień święta parafialnego w Zwierkach z
następującymi rezultatami: na konto wpłynęło 6740 wpłat na sumę 342.990 zł, wpłaty do
monasteru w Zwierkach - ok. 670 sztuk na sumę 32.200 zł, stąd też łączna wartość wpłat to ok.
7390 sztuk na sumę 375 190 zł.
Informacja o wynikach akcji w poszczególnych tygodniach oraz sposobie wykorzystania
zebranych funduszy była na bieżąco przekazywana za pośrednictwem mediów. Warto zauważyć,
że współpraca między Fundacją a Żeńskim Monasterem w Dojlidach przebiegała bardzo
sprawnie i efektywnie.
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4) Edukacja duchowieństwa i przedstawicieli parafii prawosławnej Diecezji
Białostocko-Gdańskiej w zakresie choroby alkoholowej i pomocy dotkniętym tą
chorobą
Projekt, realizowany przez Fundację „OIKONOMOS” we współpracy z Diecezją
Białostocko-Gdańską oraz Punktem Konsultacyjnym Nepsis Prawosławnego Ośrodka
Miłosierdzia „Eleos”, polegał na podjęciu kompleksowych działań, służących podnoszeniu
świadomości i wiedzy dotyczącej choroby alkoholowej oraz pomocy osobom uzależnionym
wśród duchowieństwa oraz przedstawicieli rad parafialnych prawosławnej Diecezji BiałostockoGdańskiej. Kościół, posiadając autorytet w społeczeństwie, ma szansę, a jednocześnie
obowiązek pomocy takim osobom oraz ich rodzinom. Duchowni wykorzystując możliwości
bezpośredniego kontaktu z ludźmi dotkniętymi uzależnieniami mogą odegrać bardzo ważną rolę
w procesie diagnozowania, przeciwdziałania i leczenia uzależnień. Służyły temu następujące
działania:
•

Konferencja „Kapłan a pomoc osobom uzależnionym od alkoholu”

Konferencja „Kapłan a pomoc osobom
uzależnionym od alkoholu” odbyła się 06
lipca 2006 r. w Centrum Kultury
Prawosławnej w Białymstoku i zgromadziła
ok. 100 osób. Skierowana była ona do
duchowieństwa
prawosławnej
Diecezji
Białostocko-Gdańskiej,
a
także
przedstawicieli rad parafialnych i innych
zainteresowanych
osób.
W
ramach
konferencji
wykładowcy
przybliżyli
uczestnikom wiedzę z zakresu choroby
alkoholowej
i
jej
profilaktyki
oraz
rozwiązywania problemów alkoholowych, jak
również podzielili się doświadczeniami w pracy z problemem alkoholowym w innych
Kościołach. Ważnym aspektem było spojrzenie na problem od strony duchowej. Ze słowem
wstępnym wystąpił JE biskup Jakub, zaś referentami na konferencji byli:
•
•

•
•
•

Ks. Adam Misijuk z wystąpieniem Alkoholizm – czynnik naruszający spokój duchowy
człowieka
Mgr Jolanta Dojić (Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, Samodzielny Publiczny
Psychiatryczny Z.O.Z. w Choroszczy) oraz mgr Julita Bursa (Dzienny Oddział Terapii
Uzależnienia od Alkoholu ul. Żurawia, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Z.O.Z. w
Choroszczy) – Podstawowe informacje o chorobie alkoholowej
P. Bożena Kulikowska (Miejska Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych) Formy pomocy osobom uzależnionym podejmowane przez państwo
Mgr Stefan Dmitruk (Punkt Konsultacyjny Nepsis) - Ikona „Nieupiwajemaja Czasza”
Ks. A. Horaczy (Caritas Archidiecezji Białostockiej) - Praca Kościoła
Rzymskokatolickiego na rzecz osób uzależnionych od alkoholu
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•
-

Przykłady działań parafii prawosławnych:
dr Ludmiła Suchocka, Świetlica Socjopsychologiczna Hiob przy parafii Św. Jana
Klimaka w Warszawie,
ks. Jan Troc, parafia p.w. Zaśnięcia N.M.P. w Białymstoku,
dr Eugeniusz Protsenko, dyrektor Fundacji „Stary Świat“ - Cerkiew Rosyjska –
doświadczenia z pracy z alkoholikami na parafii.
•

Warsztaty dla duchowieństwa

Drugą częścią projektu były warsztaty dla duchowieństwa, w
ramach których specjaliści przedstawili uczestnikom wiedzę z
zakresu diagnozowania choroby alkoholowej, postępowania z
osobami chorymi i ich rodzinami oraz sposobów pomocy
uzależnionym. Efektem warsztatów było umożliwienie
duchowieństwu nabycia praktycznych umiejętności w tym
zakresie, przydatnych w ich pracy duszpasterskiej. Warsztaty
odbyły się 10 lipca 2006 r. dla zamkniętej grupy 25 osób, a poprowadziły je p. J. Dojić i p. J.
Bursa, profesjonalne psycholożki, które pracują jako wolontariuszki w „Nepsisie”. Program
ramowy warsztatów składał się z 2 bloków: Część I: Uzależnienie od alkoholu oraz Część II:
Współuzależnienie. Zajęcia miały charakter interaktywny z dużym zaangażowaniem
uczestników i ich samodzielną pracą. W podsumowaniu duchowni wyrazili nadzieję, że podobne
przedsięwzięcia będą organizowane częściej, gdyż są bardzo potrzebne, a wymiana doświadczeń
w takim gronie, pod okiem doświadczonych specjalistów, jest bardzo cenna.
•

Materiały edukacyjno-informacyjne

Jesienią 2006 r. ukazały się materiały edukacyjno-informacyjne nt.
choroby alkoholowej, w których znalazły się wystąpienia z konferencji i
materiały z warsztatów oraz inne przydatne informacje: wykaz
adresowy instytucji udzielających pomocy, telefony kontaktowe,
przydatne druki (np. wniosek o przymusowe leczenie), testy (np. „Czy
AA może Ci pomóc?”) oraz bogata bibliografia. W materiałach znalazły
się również tekst molebnia i akatystu do Najświętszej Bogurodzicy ku
czci Jej cudownej ikony „Kielich Nieupijający” oraz ikona Matki Bożej
„Kielich Nieupijający”, a także inne modlitwy. Materiały wydane
zostały w formie pozwalającej na ich praktyczne wykorzystywanie oraz
w miarę potrzeby wyjmowane z segregatora i kserowane. Materiały
zostały rozesłane do parafii diecezji.
Na realizację tego projektu Zarząd Fundacji pozyskał środki z dwóch źródeł: z Państwowej
Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (10.705,00 zł) oraz Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (7.495,00 zł).
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5) Program Rozwoju Lokalnego
Koncepcja Programu Rozwoju Lokalnego jest wynikiem przeprowadzonej przez
Fundację „OIKONOMOS” w październiku 2005 r. ankiety na terenie Diecezji Białostocko–
Gdańskiej, mającej na celu zdiagnozowanie potrzeb występujących w parafiach tejże diecezji,
określenie roli Fundacji „OIKONOMOS” przy ich rozwiązywaniu oraz deklarowanego wkładu
parafii we wspólne rozwiązywanie tych problemów. Na podstawie ankiet powstał obraz
szerokich potrzeb i celowości włączenia się Fundacji w działania na rzecz społeczności
parafialnych. W szczególności zaistniała duża potrzeba skierowania pomocy Fundacji w
kierunku praktycznej nauki przedstawicieli poszczególnych parafii w pisaniu wniosków o
dotacje i umiejętnego szukania właściwych źródeł zewnętrznego dofinansowania.
W związku z tym podjęto pierwsze działania, takie jak:
•

Szkolenie przedstawicieli środowisk kościelnych z zakresu przygotowywania projektów i
znajomości dostępnych źródeł na ich realizację na przykładzie Polskiej Fundacji
Rozwoju Wsi im. Rataja oraz Ministerstwa Kultury

W dniu 30.01.2006 r. zorganizowano warsztaty dla
proboszczów wiejskich parafii Diecezji Białostocko Gdańskiej. Ich celem było zaznajomienie uczestników
szkolenia z zasadami ubiegania się o dotacje na remont
zabytkowych obiektów sakralnych oraz wypełniania
formularzy wniosków do Polskiej Fundacji Rozwoju Wsi im.
Rataja oraz Ministerstwa Kultury. Spotkanie poprowadził
Mariusz Nikiciuk z Centrum Doradczo-Szkoleniowego MarKa w Białymstoku. W spotkaniu wzięło udział 12 proboszczów parafii diecezji białostocko –
gdańskiej oraz proboszcz z Białowieży. W wyniku szkolenia zostały złożone 4 wnioski do
Fundacji Wsi oraz 2 wnioski do Ministerstwa Kultury. Ta inicjatywa nakreśliła kierunek działań
Fundacji w 2006 roku, tj. Fundacja ukierunkowała swoje działania na pomoc w pozyskiwaniu
zewnętrznych funduszy prawosławnym środowiskom w poszczególnych parafiach swojej
diecezji.
W przyszłości w ramach Programu Rozwój Lokalny Fundacja „OIKONOMOS” zamierza
pomagać parafiom w pozyskiwaniu środków na ich projekty, a także w ich realizacji.

6) Projekt „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji
Białostocko-Gdańskiej”
Projekt „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji BiałostockoGdańskiej” polega na podjęciu przez Fundację „OIKONOMOS” kompleksowych działań
zmierzających do pobudzenia lokalnych społeczności w regionie północno-wschodniej Polski do
podejmowanie działań, w celu polepszenia swojej sytuacji poprzez realizację projektów na
własną rzecz przy parafiach prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Działania będą
obejmowały:
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1. Szeroko pojęte działania na rzecz zmotywowania mieszkańców poszczególnych
parafii do działania na własną rzecz;
2. Bieżące informowanie społeczności parafialnych o możliwościach pozyskiwania
środków na własne działania;
3. Pomoc w nabyciu przez społeczności lokalne umiejętności w korzystaniu z
dostępnych środków finansowych poprzez przeszkolenie osób w danej
społeczności lokalnej do realizacji projektów;
4. Zapewnienie wsparcie społecznościom lokalnym planowaniu i przygotowywaniu
projektów.
Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2006 r. i potrwa do czerwca 2007 r.
Koordynowanie projektu powierzono p. Dariuszowi Żdanukowi. Pierwszymi działaniami
podjętymi w ramach projektu było udostępnienie pokoju w Centrum Kultury Prawosławnej na
potrzeby punktu konsultacyjnego oraz zatrudnienie osoby do tego punktu (p. Katarzyny
Dmitruk). W ciągu pierwszych czterech miesięcy realizacji projektu Fundacja „OIKONOMOS”
podjęła następujące działania:
1) Zmotywowanie mieszkańców poszczególnych parafii do działania na własną rzecz
1.1. Informowanie społeczności parafialnych o projekcie zaplanowanym przez Fundację
• Wysyłka listu informacyjnego do prawosławnych parafii Diecezji Białostocko–Gdańskiej
celem powiadomienia o rozpoczęciu projektu i zaproszenia do udziału w spotkaniu
informacyjnym;
• 15 września 2006 r. odbyło się spotkanie informacyjne nt. projektu „Rozwój aktywności
społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko – Gdańskiej” z odbiorcami
projektu. Koordynator projektu – Dariusz Żdanuk oraz Prezes Zarządu przedstawili główne
założenia oraz cel tej inicjatywy. W spotkaniu wzięło udział 12 duchownych z Diecezji
Białostocko-Gdańskiej, którzy zgłosili pierwsze propozycje osób, jakie z ich parafii będą
uczestniczyć w przyszłych szkoleniach.
• Zamieszczanie dalszych informacji o realizacji projektu w następujących mediach: serwis
internetowy FORUM www.znak.org.pl, Wrota Podlasia (strona Urzędu Marszałkowskiego),
ngo.pl, Białystokon-line, Cerkiew.pl, TV 3 „U źródeł wiary”, PAP, www.ekumenizm.pl,
www.kosciol.pl, Radio Białystok, Radio Orthodoxia, Gazeta Współczesna, Gazeta
Wyborcza, Wiadomości Diecezjalne, Wiadomości PAKP, Przegląd Prawosławny w
kolejnych miesiącach realizacji projektu;
• Wysyłka informacji drogą pocztową do prawosławnych parafii Diecezji Białostocko–
Gdańskiej, celem powiadomienia o działaniach projektu i
zaproszenie do udziału w szkoleniach w kolejnych miesiącach
realizacji projektu;
• Telefoniczne powiadamianie o działaniach projektu osób,
które wypełniły Formularz Zgłoszeniowy i tym samym
wyraziły chęć udziału w projekcie;
• Przesyłanie materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną.
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1.2. Zdiagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej przez nią samą i określenie jej
możliwości
Źródłem informacji o potrzebach parafii jest baza danych, którą stanowią opracowane wyniki
badania kwestionariuszowego przeprowadzonego w 2005 r. Na podstawie analizy wyników
badania stworzono bazę danych zawierającą następujące informacje: adres reprezentowanej
parafii, dane kontaktowe z osobami zaangażowanymi w rozwój parafii (osoby duchowne, jak i
świeckie), dane o chęci zrealizowania danego projektu, uwagi zawierające wskazania na
charakter pomocy, jakiej oczekują od Fundacji „OIKONOMOS”.
W ramach projektu Fundacja „OIKONOMOS” postanowiła zaktualizować ankietę z
października 2005 r. Powodem konieczności aktualizacji był wysoki procent błędnie
wypełnionych kwestionariuszy. Zmiany, jakich dokonano w kwestionariuszu ankiety dotyczyły
jedynie przeformułowania poleceń, tak, aby stały się one bardziej zrozumiałe, jak również
załączenia instrukcji do wypełniania ankiety. Formuła i konstrukcja ankiety pozostały
niezmienione.
I część (kwestionariuszowa)
Uczestnicy projektu chcieliby zrealizować w swoich parafiach
polegała na zaznaczeniu, które z
m.in. następujące pomysły:
wymienionych
rodzajów ► renowacje obiektów sakralnych takich jak cerkwie, kaplice, cmentarze,
działalności są już prowadzone
zabytki, pozłacanie kopuł, iluminacja cerkwi, nagłośnienia, wymiana
instalacji, założenie ogrzewania, zrobienie ogrodzenia, budowa
na
terenie
parafii,
które
parkingu przycerkiewnego, wykonanie polichromii, budowa świetlicy
działalności nie są potrzebne na
parafialnej
terenie
parafii,
a
która
► ustawienie tablic w miejscach, gdzie kiedyś stały cerkwie
działalność na terenie parafii nie ► wydawnictwo w ramach Bractwa
jest prowadzona, ale jest w niej ► warsztaty wokalne
► remont ośrodka młodzieżowego w Gródku
potrzebna.
II część (opisowa) dotyczyła ► wykończenie poddasza –Monastyr Saki
zidentyfikowanych w parafii ► zbudowanie przy parafii boiska do piłki nożnej i koszykówki
► wyznaczenie szlaku turystycznego śladami prawosławnych cmentarzy
potrzeb: opisania największych ► zorganizowanie przyjazdu dzieci z Domu Dziecka w Rosji
potrzeb, które występują w ► paczki świąteczne dla ubogich dzieci
parafii, określenia roli Fundacji ► spotkanie świąteczne dla samotnych
przy
rozwiązaniu
tych ► pielgrzymki do miejsc świętych
problemów oraz deklarowanego ► promocja muzyki cerkiewnej poprzez koncerty, nagrania
► multimedialna i internetowa promocja parafii
wkładu parafii do wspólnego ► zakup ubioru dla chórzystów, środki na remont sali dla chórzystów i
rozwiązywania tych problemów.
Bractwa, pozyskanie środków na wyjazdy chóru
III część zawierała metryczkę z ► projekt „Chrześcijańska Poradnia Psychologiczna”
► koncert „Skarby Kultury Podlasia”
danymi kontaktowymi parafii.

► projekt ochrony przyrody przez pryzmat prawosławnego dziedzictwa
kulturalnego
► aktywizacja młodzieży starszej – studentów
► organizacja współpracy z młodzieżą z Serbii
► pomoc w rozwoju dzieci z różnych środowisk społecznych
► pozyskanie środków na spotkania, odczyty, wieczorki
► ośrodek wspierania osób niepełnosprawnych

Badanie
ponownie
zostało
przeprowadzone w grudniu 2006
r., ale tylko w tych parafiach
Diecezji Białostocko-Gdańskiej,
które
miały
problemy
z
wypełnieniem ankiety w 2005 r.
Kwestionariusz
ankiety
przesłano do parafii drogą
pocztową z prośbą o wypełnienie. Wyniki będą opracowywane w kolejnych miesiącach
realizacji projektu.
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1.3. Zapoznanie społeczności lokalnych z innymi projektami
Zapoznanie się społeczności lokalnych z innymi projektami miało miejsce za pomocą trzech
sposobów:
* Case studies – na spotkaniach informacyjnych, spotkaniach z konsultantami i wizytach w
Punkcie Konsultacyjnym zaprezentowano przykładowe projekty, już zrealizowane przez inne
organizacje, czy aktywne społeczności.
* Wizyty studyjne:
31 października 2006 r. zorganizowano
pierwszą wizytę studyjną do Białowieży,
gdzie uczestnicy projektu zapoznali się z
dwoma projektami realizowanymi przez
tamtejszą parafię (remont zabytkowej kaplicy
cmentarnej oraz polsko–białoruska wymiana
młodzieżowa). W wizycie studyjnej wzięli
udział przedstawiciele 5 parafii.
27 grudnia 2006 r. odbyła się druga wizyta
studyjna, której celem było przedstawienie
tzw. miękkich projektów. Jest to specyficzna i
trudna grupa projektów, wymagająca innego podejścia niż to, które sprawdza się przy projektach
twardych (inwestycyjnych).
* Prezentacje projektów na zjazdach duchowieństwa – w okresie jesienno-zimowym odbył
się jeden Zjazd Duchowieństwa Dekanatu Białostockiego w Topilcu, na którym przedstawiciele
parafii ponownie zostali zachęceni do uczestnictwa w projekcie.
2) Bieżące informowanie społeczności parafialnych o możliwościach pozyskiwania
środków na własne działania.
2.1. Monitoring możliwości pozyskiwania środków na działania społeczności lokalnych
W ramach projektu prowadzony jest stały monitoring możliwości pozyskiwania środków na
działania lokalnych społeczności przez osobę zatrudnioną w punkcie konsultacyjnym. Jest ona
odpowiedzialna za poszukiwanie informacji na stronach internetowych urzędów miejskich,
marszałkowskich, ministerstw, fundacji itp. oraz ich weryfikowanie pod kątem przydatności dla
społeczności lokalnych, biorąc pod uwagę zgłaszane przez nie potrzeby.
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2.2. Zapewnienie stałego przepływu informacji dotyczących tych możliwości bezpośrednio
do społeczności lokalnych
Na potrzeby projektu pt. „Rozwój aktywności społeczności lokalnej w prawosławnej Diecezji
Białostocko –Gdańskiej” utworzono stronę internetową www.oikonomos.pl. W ramach strony
powstały m.in. następujące działy:
• O fundacji (informacje o historii,
celach i działaniach Fundacji)
• O
projekcie
(informacje
o
założeniach
i
działaniach
podejmowanych w ramach projektu)
• Aktualności (aktualizowane raz na
tydzień informacje o szkoleniach,
projekcie, modelowych projektach,
konsultacjach, konkursach);
• Kontakt
(dane
adresowe
i
telefoniczne z biurem projektu –
Punktem
Konsultacyjnym,
koordynatorem Projektu, Fundacją
„OIKONOMOS”).
Ponadto uruchomiono adres mailowy: punkt@oikonomos.pl, obsługiwany przez Punkt
Konsultacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Punktu. Umożliwia on
zainteresowanym szybkie uzyskanie odpowiedzi na interesujące ich informacje; uczestnicy,
którzy zgłosili się do projektu otrzymują wiadomości o nowo ogłaszanych konkursach;
uczestnicy projektu są na bieżąco informowani o terminach szkoleń, a poczta umożliwia
wymianę informacji pomiędzy organizatorami projektu, szkoleniowcami, jak też mediami.
Punkt Konsultacyjny w ramach działań utrzymuje również stały kontakt telefoniczny z
uczestnikami projektu w celu:
• Informowania uczestników zgłoszonych do projektu o terminach szkoleń,
• Telefonicznego potwierdzania uczestnictwa w szkoleniach,
• Kontaktu z ekspertami i zapytania do ekspertów w sprawach związanych z wiedzą z
zakresu projektowania,
• Prowadzenia spraw organizacyjnych związanych z wyborem terminu szkolenia, pytań o
konkursy, procedurę pisania projektów itd.
3. Pomoc w nabyciu przez społeczności lokalne umiejętności w korzystaniu z
dostępnych środków finansowych.
3.1. Wyznaczenie w danej społeczności lokalnej osób kontaktowych do realizacji projektów
Fundacja przedstawiła wszystkim parafiom objętym projektem profil osób, które potencjalnie
miały zostać włączone do jego realizacji. Na potrzeby projektu opracowany został Formularz
Zgłoszeniowy, który jest źródłem informacji o osobach zgłaszających się do projektu. Formularz
Zgłoszeniowy będący deklaracją udziału w projekcie zawiera następujące informacje o
uczestnikach: imię i nazwisko; adres, telefon, e-mail; adres reprezentowanej parafii; dane o
Fundacja „OIKONOMOS”
ul. Św. Mikołaja 5 • 15 - 420 Białystok • woj. podlaskie
e-mail: fundacja@ oikonomos.pl
str. 15/20

Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2006

dotychczasowym doświadczeniu w pozyskiwaniu funduszy; dane o potrzebach, czyli o tym, co
dana osoba chce zrealizować w swojej parafii. Szczególnie istotną informację są dane o
potrzebach.
W sumie do projektu zgłosiło się 85 osób reprezentujących 60 parafii. Niestety, ze względu na
ograniczoną ilość miejsc nie wszyscy uczestnicy mogli wziąć udział w szkoleniach. Fundacja
„OIKONOMOS” przeszkoliła około 60 osób. O udziale w szkoleniu decydowała kolejność
zgłoszeń. Osoby, które zgłosiły się do projektu po pierwszym szkoleniu znalazły się na liście
rezerwowej. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy do projektu umożliwiał takim osobom
otrzymanie materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną. Zapowiedziana nieobecność
któregoś z uczestników szkolenia pierwszego pozwalałam osobom z listy rezerwowej wzięcie
udziału w szkoleniu. Dzięki takiej procedurze stosowania listy rezerwowej umożliwiliśmy
uczestnictwo w projekcie również przedstawicielom parafii prawosławnych Diecezji
Warszawsko–Bielskiej i Lubelsko–Chełmskiej, które swoim zasięgiem obejmują nasz region
kraju (północno-wschodnia Polska).
3.2. Przeszkolenie osób w danej społeczności lokalnej do realizacji projektów
W pierwszych czterech miesiącach realizacji projektu odbyły się 3 szkolenia, każde w dwóch
terminach, co pozwalało na dopasowanie terminów szkoleń do możliwości uczestników oraz
sprawiło, że były one bardziej efektywne (prowadzone w mniejszych grupach). Szkolenia miały
charakter jak najbardziej praktyczny, a tematy były prezentowane na przykładzie
projektów/działań realizowanych w podobnym środowisku. Organizatorzy zapewnili
uczestnikom obiad i materiały szkoleniowe.
16 i 21 października 2006 r.
przeprowadzono pierwsze szkolenie, pt.
„Wprowadzenie do pracy z projektami:
definicja projektu i jego planowanie”
(prowadzone przez Mariusza Nikiciuka), w
którym wzięło udział 60 osób przedstawicieli
prawosławnych parafii Diecezji Białostocko–
Gdańskiej. Biorący udział w szkoleniu
reprezentowali 53 prawosławne parafie.
Szkolenie odbyło się w Centrum Kultury
Prawosławnej w Białymstoku. Uczestnicy
zapoznali się z następującą tematyką:
podstawy wiedzy o projekcie (definicja,
rodzaje, cechy projektu, projektowe podejście do rozwiązywania problemów, definiowanie
problemu, przygotowanie do planowania projektu, konstruowanie projektu); wiedza nt.
kolejności faz w pracy nad projektem (fazy cyklu życia projektu, kolejne etapy pracy nad
projektem, jak się do tego zabrać?); planowanie projektu (obszar planowania projektu, zawartość
i techniki planowania, planowanie czasu i zasobów, proces tworzenia planu, szacowanie
wartości dla projektu). Szkoleniowiec przeprowadził warsztat pt. „Jak napisać dobry plan
projektu?”. Szkolenie zakończyło się dyskusją na temat znaczenia zasobów podczas realizacji
projektu.
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W listopadzie 2006 r. odbyło się drugie szkolenie
pt. „Procedura konkursowa i wniosek” (prowadzone
przez Edytę Jurkiewicz z Departamentu Edukacji i
Kultury Urzędu Marszałkowskiego), w którym wzięło
udział łącznie 56 osób, przedstawiciele 48
prawosławnych parafii ( 4 osoby z przyczyn
niezależnych od nich nie wzięły udziału w szkoleniu,
jednak po szkoleniu zgłosiły się do punktu i odebrały
materiały
szkoleniowe).
Szkolenie
zostało
przeprowadzone w dwóch grupach w dniach
23.11.2006 r. i 25.11.2006 r. w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. W ramach
szkolenia zostały omówione m.in. etapy procedury konkursowej, ogłoszenie konkursu,
standardowy formularz wniosku, budżet oraz załączniki do wniosku, kryteria wyboru projektów
oraz umowa partnerska.
W grudniu 2006 r. odbyło się trzecie szkolenie pt.
„Realizacja i monitornig projektu” (prowadzone
przez Mariusza Nikiciuka z Centrum DoradczoSzkolenioweg Mar-Ka), w którym wzięło udział
łącznie 60 osób. Szkolenie zostało przeprowadzone w
dwóch grupach w dniach 09.12.2006 r. i 21.12.2006 r.
w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku. W
ramach szkolenia zostały omówione m.in.
standardowa forma umowy o dotację, korekta
harmonogramu
i
kosztorysu,
monitorowanie
zarządzania projektem, wskaźniki w procesie
monitorowania, rodzaje wskaźników, monitorowanie
obowiązków, uwagi dotyczące gromadzenia danych.
Kolejne dwa szkolenia planowane są na marzec oraz kwiecień 2007 r.

4) Zapewnienie wsparcia społecznościom lokalnym w planowaniu i przygotowywaniu
projektów
4.1. Utworzenie punktu konsultacyjnego oferującego wsparcie przy planowaniu i
przygotowywaniu projektów przez społeczności lokalne
W ramach projektu znaleziono osobę do pracy w Punkcie Konsultacyjnym, które zadaniem jest
udzielanie porad zgłaszającym się osobom. Jest on jednocześnie biurem projektu. W punkcie
konsultacyjnym uczestnicy projektu mogą zasięgnąć informacji na temat planowanych
przedsięwzięć w ramach projektu (szkolenia, wizyty), na temat ogłaszanych konkursów,
otrzymać potrzebne dokumenty konkursowe, a
także skonsultować swoje pomysły ze specjalistami. Punkt Konsultacyjny jest czynny cztery
Z punktu przesyłane są także informacje o godziny dziennie od poniedziałku do
konkursach drogą e-mailową, utrzymywany jest piątku w następujących godzinach:
• Pn., Śr. od 10:00 do 14:00
stały kontakt telefoniczny oraz rozsyłane
• Wt., Czw. Od 8:00 do 12:00
informacje do mediów. Godziny zostały ustalone
adekwatnie
do
potrzeb
uczestników
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zasygnalizowanych w Formularzu Zgłoszeniowym. W pierwszych miesiącach realizacji projektu
wizyty w punkcie konsultacyjnym wiązały się z chęcią otrzymania materiałów szkoleniowych,
pomocy w znalezieniu interesującego daną osobę konkursu, wydruku informacji związanych z
konkursem, wydruku dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku, sprawdzenia
prawidłowości wypełnienia wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
zakresu ochrony i renowacji zabytków itp.
4.2. Stworzenie zespołu konsultacyjnego oferującego wsparcie merytoryczne
społecznościom lokalnym
Uczestnicy projektu mają możliwość skorzystania z pomocy doświadczonych osób w formie
konsultacji ich pomysłu, czy tez gotowego projektu. Zespół konsultacyjny składa się z
następujących osób: Magdalena Żdanuk (projekty socjalne i młodzieżowe), Mariusz Mikiciuk
(projekty inwestycyjne), Edyta Jurkiewicz (projekty kulturalne), Anna Markowska (projekty
wymian młodzieżowych, projekty kulturalne), Dariusz Żdanuk (projekty młodzieżowe i
kulturalne). Dodatkowo skorzystaliśmy z pomocy Krzysztofa Leończuka, specjalisty w
dziedzinie organizacji pozarządowych, edukacji i informacji obywatelskiej, na co dzień
pracującego w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych. Osoby te nieodpłatnie
udzielały porad dotyczących konkretnych projektów.
W pierwszych miesiącach realizacji projektu porady
dotyczyły głównie spraw organizacyjnych czy
planowania przez daną parafię konkretnej inicjatywy, a
także wymogów formalnych, jakie powinny spełniać
parafie, aby ubiegać się o środki. Uczestnicy projektu
mogli umówić się z jednym ze specjalistów na
indywidualne konsultacje swojego projektu. Spotkania
konsultacyjne dotyczyły m.in.: pomocy przy realizacji
projektu szkoleniowego (realizowanego przez Eleos);
porad w kwestii wniosków na remonty obiektów
zabytkowych; pomocy przy złożeniu wniosku parafii
prawosławnej w Jałówce; porad przy realizacji projektu Centrum Młodzieżowego w Białowieży,
a także przy wydawaniu czasopisma polsko – białoruskiego; rozliczenia wniosku na zabytki,
realizowanego przez parafię prawosławną w Białowieży; porad w kwestii zapoczątkowania
centrum ekumenicznego w Brańsku, itd.
Realizacja całego projektu jest możliwa dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w kwocie 51.028,80 zł
(29.614,40 zł na rok 2006 i 21.414,40 zł na rok 2007). Jednakże z powodu obcięcia kosztów
(m.in. na wynagrodzenie osoby pracującej w punkcie konsultacyjnym) Zarząd zwrócił się z
prośbą do Diecezji Białostocko-Gdańskiej, która jest partnerem w
tym projekcie, o jego współfinansowanie i uzyskał obietnicę
comiesięcznego wspierania tego projektu przez Diecezję w okresie
jego trwania w kwocie 1 tys. zł. Jednocześnie należy zauważyć, że
punkt konsultacyjny prowadzony w ramach tego projektu dał szansę
na stworzenie stałego biura Fundacji.
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6) Inne projekty
•

Spotkanie autorskie p. Haliny Dąbrowskiej Bortnowskiej

Współorganizowane z Podlaskim Stowarzyszeniem Kobiet
Aktywnych „Pestka” spotkanie autorskie z p. Haliną
Bortnowską miało na celu promocję jej książki „Już, jeszcze
nie”. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie w Białymstoku 17
marca 2006 r. Podczas 1,5 godzinnego spotkania zostały
odczytane fragmenty książki, a następnie przeprowadzona
luźna dyskusja na tematy poruszane w książce, głównie
kwestie związane z Wielkim Postem oraz ekumenizmem.
Licznie przybyli uczestnicy spotkania wyrażali swoje opinie
odnośnie problematyki wyboru właściwej drogi przeżywania Wielkiego Postu oraz innych
związanych z tym kwestii. Spotkanie współprowadził przedstawiciel Fundacji ks. Włodzimierz
Misijuk, który przedstawił prawosławne pojmowanie postu.

Sprawozdanie zostało przygotowane przez Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” w składzie:
Magdalena Żdanuk – Prezes Fundacji „OIKONOMOS”
Jarosław Charkiewicz – Wiceprezes Fundacji „OIKONOMOS”
Iwona Troc – członek Zarządu Fundacji „OIKONOMOS”.

..............................................

............................................

(Prezes Zarządu Fundacji)

(Wiceprezes Zarządu Fundacji)

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Fundacji „Oikonomos” oraz
jednogłośnie zatwierdzone podczas Zgromadzenia Fundatorów Fundacji „Oikonomos”.
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Załącznik 1:
Zestawienie wniosków o dofinansowanie projektów Fundacji w 2006 roku

Instytucja

Tytuł projektu

Wsparte projekty:
Państwowa Agencja
„Edukacja duchowieństwa i przedstawicieli parafii
Rozwiązywania
prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w
Problemów Alkoholowych zakresie choroby alkoholowej i pomocy dotkniętym
tą chorobą”
Fundusz Inicjatyw
„Edukacja duchowieństwa i przedstawicieli parafii
Obywatelskich
prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w
Ministerstwa Pracy i
zakresie choroby alkoholowej i pomocy dotkniętym
Polityki Społecznej
tą chorobą”
Fundusz Inicjatyw
„Rozwój aktywności społeczności lokalnych w
Obywatelskich
Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej”
Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej

Odrzucony wniosek:
Regionalny Ośrodek
Polityki Społecznej
Podlaskiego Urzędu
Marszałkowskiego

Decyzja
Dotacja
10.705,00 zł

Dotacja
7.495,00 zł

Dotacja
51.028,80 zł
(W TYM
29.614,40 ZŁ NA
ROK 2006 ORAZ
21.414,40 ZŁ NA
ROK 2007)

„Edukacja duchowieństwa i przedstawicieli parafii Wniosek
prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w odrzucony
zakresie choroby alkoholowej i pomocy dotkniętym
tą chorobą”
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