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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 
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 2007 r. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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elektronicznych w realizacji zadań zgodnych z celami Fundacji;  

 

 

 Pomoc organizacyjną, finansową i rzeczową osobom fizycznym, prawnym i innym 
ującym działania zgodne z celami Fundacji. 

truktura organizacyjna Fundacji „OIKONOMOS” funkcjonująca w 2007 roku przedstawiała się 
następują
 

 nia Fundatorów 

⇒ Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne rozgłośni radiowych i telewizyjnych
i innych mediów 

⇒ 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; 

⇒
organizacjom podejm

 
 
Struktura organizacyjna  
 
S

co: 

JE Bp Jakub – Przewodniczący Zgromadze
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n
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gr
o Andrzej Łapko – Fundator, członek Rady  

y (do 03.01.2007) 
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Joanicjusz Nazarko – Fundator, członek Rad

 

R
ad
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ji:
 

Piotr Radziszewski – przewodniczący Rady 

Jarosław Werdoni – wiceprzewodniczący Rady 

 (do 03.01.2007) 

ław Pagór  - członek Rady (od 03.01.2007) 

łowska  - członek Rady (od 03.01.2007) 

Walentyna Ostapczuk – członek Rady  

Włodzimierz Misijuk – członek Rady

Sławomir Nazaruk – członek Rady 

Jan Smyk - członek Rady (od 03.01.2007) 

Jaros

Katarzyna Paw
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Jarosław Charkiewicz – Wiceprezes Fundacji 

ona Troc – członek Zarządu Fundacji 

 

d Magdalena Żdanuk – Prezes Fundacji  

Iw
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II. Praca Zarządu Fundacji i rozwój organizacyjny w roku 2007 
 

W 2007 roku Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” odbył pięć posiedzeń w następujących 
terminach: 12.02.2007, 22.03.2007, 26.04.2007, 26.06.2007, 09.10.2007 r. 

 
W 2007 r. Fundacja realizowała głównie duży projekt o charakterze edukacyjnym: „Rozwój 

aktywności społeczności lokalnych w Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej” oraz 
patronowała trzeciej edycji Akcji „Wspólne Dzieło”. Była również zaangażowana 
w przygotowywanie kilku mniejszych projektów. W 2007 roku trwały dalsze prace nad 
rozwojem Akademii Supraskiej – został uchwalony jej Regulamin, powołane organy, 
zorganizowane pierwsze posiedzenie Konwentu oraz zaplanowane przyszłe programy Akademii. 
Na bieżąco Kanclerz Akademii wspiera i monitoruje realizację projektu utworzenia miejsc 
noclegowych do przyszłej Akademii przy supraskim monasterze.  

Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach 
z innymi organizacjami. 

 
Fundacja w 2007 roku korzystała z użyczonego pomieszczenia w Centrum Kultury 

Prawosławnej, gdzie mieściło się jej biuro oraz do czerwca 
punkt konsultacyjny prowadzony w ramach projektu. 
Księgowość nadal była prowadzona przez profesjonalne 
biuro rachunkowe. Zarząd Fundacji podpisał także umowę 
o korzystanie z usług bankowości elektronicznej, co 
znacznie ułatwiło jego pracę.  

 

 
 
 
 

W styczniu 2007 r. została podjęta decyzja o podjęciu starań w kierunku rejestracji 
Fundacji „OIKONOMOS” jako Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym 

Zgromadzenie Fundatorów dokonało niezbędnych zmian w statucie Fundacji. Statut zawierający 
zatwierdzone zmiany znajduje się w załączniku nr 2 do sprawozdania. 

 
W marcu 2007 roku Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Mimo iż 

status ten Fundacja „Oikonomos” uzyskała zaledwie dwa tygodnie przed końcem okresu 
rozliczeniowego z Urzędem Skarbowym, 1% swojego podatku na rzecz Fundacji przekazało 45 
osób. Wpłaty dały kwotę 4.995,74 zł. 

 
W roku 2007 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 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” podjął 

następujące uchwały: 
 

 

UCHWAŁA NR 30/Z/2007 z dn. 12.02.2007 r. 

Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o podziale działalności statutowej 
na odpłatną i nieodpłatną.  
 
Do działalności nieodpłatnej będą należały następujące formy działalności Fundacji: 
a. Wspieranie, organizowanie i finansowanie oświaty i edukacji; 
b. Wspieranie, organizowanie i finansowanie badań naukowych i innych działań na rzecz rozwoju 

społeczeństwa; 
c. Wspieranie adaptacji społecznej, kształcenia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 
d. Pomoc w aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy; 
e. Wspieranie kształcenia osób ubogich, z mniejszości narodowych i religijnych; 
f. Wspieranie ochrony środowiska; 
g. Wspieranie ochrony zdrowia i opieki społecznej; 
h. Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne inwestycji budowlanych, remontów i renowacji 

obiektów zabytkowych, sakralnych; 
i. Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne inwestycji budowlanych, remontów i renowacji 

obiektów służących celom oświaty i edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i charytatywnej; 
j. Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne wydawnictw oświatowych, edukacyjnych 

i naukowych; 
k. Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne rozgłośni radiowych i telewizyjnych i innych 

mediów elektronicznych w realizacji zadań zgodnych z celami Fundacji; 
l. Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne innych działań służących realizacji celów 

Fundacji; 
m. Nawiązywanie współpracy, w tym międzynarodowej, z organizacjami, które działają w ww. 

dziedzinach i wspieranie ich inicjatyw; 
 

Do działalności odpłatnej będą należały następujące formy działalności Fundacji: 
a. Wspieranie, organizowanie i finansowanie oświaty i edukacji; 
b. Wspieranie adaptacji społecznej, kształcenia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 
c. Wspieranie kształcenia osób ubogich, z mniejszości narodowych i religijnych; 
d. Wspieranie ochrony zdrowia i opieki społecznej; 
e. Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne wydawnictw oświatowych, edukacyjnych 

i naukowych; 
f. Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne rozgłośni radiowych i telewizyjnych i innych 

mediów elektronicznych w realizacji zadań zgodnych z celami Fundacji; 
g. Organizowanie, wspieranie finansowe i materialne innych działań służących realizacji celów 

Fundacji; 
 

UCHWAŁA NR 31/Z/2007 z dn. 22.03.2007 r. 
Zarząd Fundacji jednogłośnie zadecydował o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 
2006. 
 

UCHWAŁA NR 32/Z/2007 z dn. 22.03.2007 r. 
Zarząd Fundacji „OIKONOMOS” jednogłośnie zadecydował o przeznaczeniu uzyskanego 
w 2006 r. zysku z działalności na cele statutowe Fundacji (na zwiększenie funduszu 
statutowego). 
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III. Działalność programowa w 2007 roku 
1) Akademia Supraska 

Misja Akademii Supraskiej: 
 

Misją Akademii jest pielęgnowanie, rozwój i upowszechnianie tradycji, wartości i duchowości prawosławia
jako źródła odpowiedzi na wyzwania współczesności, wkład w życie Kościoła Prawosławnego poprzez
działalność badawczą, edukacyjną i wychowawczą oraz działania na rzecz zbliżenia i współpracy między
kulturami, religiami i wyznaniami w dziele budowy wspólnoty ludzkiej opartej na dobru i szacunku. 
 

W styczniu 2007 r. Zgromadzenie Fundatorów Fundacji „Oikonomos” przyjęło 
Regulamin Akademii Supraskiej, określający m.in. jej cele, działania i strukturę. Zostali wybrani 
także kandydaci do poszczególnych organów Akademii Supraskiej. Na stanowisko Kanclerza 
Akademii Supraskiej wybrano ks. Włodzimierza Misijuka. Do Konwentu zaproszono 
następujące osobistości: prof. dr hab. Aleksandera Naumowa, prof. dr hab. Jerzego 
Grygorowicza, prof. dr hab. Wiktora Łaszewicza, prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza, prof. dr 
hab. Halinę Parafianowicz, prof. dr hab. Antoniego Mironowicza, prof. dr hab. Andrzeja 
Sadowskiego, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jeremiasza oraz ks. dr Henryka 
Paprockiego. 

 
     W dniu 11 sierpnia 2007 r. w Centrum Diecezjalnym 
Diecezji Białostocko-Gdańskiej odbyło się pierwsze 
posiedzenie Konwentu Akademii Supraskiej – organu 
doradczo-opiniodawczego.  
W skład Konwentu wchodzą Prawosławny Biskup 
Białostocki i Gdański, namiestnik Prawosławnego 
Męskiego Klasztoru Zwiastowania Najświętszej Marii 
Panny w Supraślu, fundatorzy, przewodniczący Rady 
oraz prezes Zarządu Fundacji „OIKONOMOS”, a także 
uznane autorytety ze środowisk kościelnych, 
naukowych, kulturalnych, biznesowych i innych, 

zaproszone do udziału przez Przewodniczącego Konwentu. Do kompetencji Konwentu należy 
m.in. wytyczanie ogólnych kierunków działalności Akademii oraz wyrażanie opinii 
we wszystkich istotnych sprawach jej dotyczących.  

Na swoim pierwszym posiedzeniu Konwent zapoznał się ze strukturą i założeniami 
programowymi Akademii Supraskiej. Członkowie Konwentu poparli wytyczone w projekcie 
i wypracowane w dyskusji kierunki działalności Akademii oraz zadeklarowali wszelką pomoc 
w ich realizacji. Jednocześnie zostało podkreślone, iż Akademia Supraska, realizując wytyczony 
program, wypełni bardzo ważną misję społeczną w życiu Kościoła prawosławnego 
i mieszkańców regionu.  
 

Suprasl Academy ● Супрасльская Академия ● Ακαδηµια του Σουπρασλ 
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2) Projekt miejsc noclegowych w klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu 

Projekt „Pierwszy etap odrestaurowania części zabytkowych pomieszczeń klasztornych 
na potrzeby Akademii Supraskiej (centrum konferencyjno–szkoleniowo-kulturowe) – Dom 
Pielgrzyma (część noclegowa)”, przygotowywany wspólnie z klasztorem Zwiastowania NMP 
w Supraślu został oficjalnie rozpoczęty w styczniu 2007 r. Jest on realizowany w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1 Obszary 
wiejskie i dofinansowany w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% 
z budżetu państwa i 15% ze środków pozyskanych przez klasztor podczas pierwszej akcji 
Wspólne Dzieło. Fundacja służyła pomocą przy przygotowywaniu tego projektu, jej 
przedstawiciele wchodzili w skład zespołu projektowego przygotowującego ten wniosek, 
a po zakończeniu inwestycji to Fundacja będzie zarządzała powstałymi miejscami noclegowymi. 
Podczas pierwszych miesięcy 2007 r. ustalano kwestie formalne z Ministerstwem Rozwoju 
Regionalnego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta oraz Urzędem Zamówień 
Publicznych. Kilka kolejnych miesięcy zajęły negocjacje z wykonawcą planowanych robót. 
W ciągu dwóch lat od przygotowania wniosku i kosztorysu całego przedsięwzięcia, ceny 
materiałów budowlany i robocizny drastycznie wzrosły. Trzeba było wypracować rozwiązanie 
umożliwiające zakup wszystkich niezbędnych materiałów i wykonanie całego zakresu robót 
mimo zwiększonych kosztów. Ostatecznie po przygotowaniu całej dokumentacji projektowej, 
w sierpniu 2007 r. ruszyły prace budowlano-konserwatorskie i konstrukcyjne. Obecnie są bardzo 
zaawansowane – w byłych salach lekcyjnych, korytarzu i na rozległym poddaszu stanęły nowe 
ściany, tworząc odpowiedniej wielkości pokoje. Do wszystkich pomieszczeń doprowadzone 
zostały niezbędne instalacje, w połaciach dachu pojawiły się nowe okna, ruszyło już ogrzewanie. 
Całość prac w imieniu klasztoru koordynuje p. Adam Musiuk, natomiast formalnym 
rozliczaniem i monitorowaniem projektu zajmuje się firma CDS „Mar-ka” p. Mariusza 
Nikiciuka. Projekt, mimo niemal rocznego przesunięcia terminu rozpoczęcia robót, zakończy się 
zgodnie z planem w końcu I kwartału 2008 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt „Pierwszy etap odrestaurowania części zabytkowych  
pomieszczeń klasztornych na potrzeby Akademii Supraskiej  
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(centrum konferencyjno-szkoleniowo-kulturowe) –  
Dom Pielgrzyma (część noclegowa)” 

realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.1 „Obszary wiejskie” 

dofinansowany jest w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i w 10% z budżetu państwa 

Umowa nr Z/2.20/III/3.1/235/05/U/31/06 
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3) Akcja „Wspólne Dzieło” – III edycja 
 
 

Z błogosławieństwa biskupa Jakuba trzecią akcją „Wspólne dzieło” został objęty 
żeński Dom Zakonny Opieki Bogarodzicy w Wojnowie. Ta mała wspólnota 
monastyczna powstała niespełna 12 lat temu. Powołał ją do życia metropolita Sawa, 
ówczesny arcybiskup białostocki i gdański, dekretem z 15 kwietnia 1995 r. Jednak, 
podobnie jak w przypadku monasterów w Supraślu i Zwierkach, jest ona 
kontynuacją wcześniejszego ośrodka monastycznego. 

Wojnowo to wieś położona niedaleko Rucianego-Nidy, założona przez 
rosyjskich staroobrzędowców, którzy w XIX w. emigrowali na tereny ówczesnych 
Prus Wschodnich. W Wojnowie wybudowali molennę, dom modlitwy, i monaster 

Zbawiciela i Trójcy Świętej. Monaster rozwinął się pod kierownictwem wykształconego 
i prężnie działającego mnicha Pawła, który w latach 60. XIX w. powrócił do prawosławia 
i pociągnął za sobą wielu staroobrzędowców. W 1913 r. obok siedmiuset staroobrzędowców 
w Wojowie mieszkało już ponad dwustu prawosławnych - tzw. jednowierców, do których 
w 1921 r. przybył o. Aleksander Awajew. To dzięki jego staraniom w Wojnowie pojawiła się 
wkrótce drewniana cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy i powstała niewielka żeńska wspólnota 
monastyczna.  

W 1946 r., po zmianie granic państwowych, parafia w Wojnowie przeszła pod jurysdykcję 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W 1956 r., po śmierci o. Aleksandra, 
wspólnota przestała istnieć. Dwie siostry udały się do monasteru śww. Marty i Marii na 
Grabarce. Ich dom stał się domem parafialnym i służył kolejnym proboszczom i ich rodzinom. 
W ciągu ostatnich dziesięcioleci parafia w Wojowie bardzo się zmniejszyła. Większość parafian 
emigrowała. Cerkiew Zaśnięcia Bogarodzicy była kilkakrotnie okradana – zaginęło wiele 
bezcennych ikon. Została gruntownie wyremontowana dopiero w latach 1995-96, gdy w domu 
przy cerkwi znów osiedliły się mniszki. Przysposobienie go do potrzeb odradzającego się 
monasteru wymagało wiele trudu. Obecnie mieszka tam, modli się i pracuje osiem sióstr. Im 
samym miejsca jeszcze wystarczy, ale już od dawna brakuje go pielgrzymom i gościom. 
Narastające z roku na rok problemy z pomieszczeniami rozwiązałaby budowa nowego budynku 
z pokojami gościnnymi, kuchnią i przestronną jadalnią oraz pracownią ikonograficzną 
i krawiecką.  

Akcja została przeprowadzona, tak jak poprzednio, w czasie, gdy duchowni odwiedzają 
domy parafian z modlitwą i święconą wodą. We wszystkich prawosławnych domach księża 
pozostawili informator i przekaz pocztowy „Wspólnego Dzieła”. III edycja „Wspólnego Dzieła” 
objęła całe Podlasie - 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 poprzednie, miała bardzo pozytywny oddźwięk wśród społeczności 
prawosławnej. Łącznie na koncie monasteru, gdzie darczyńcy bezpośrednio przekazywali środki, 
zebrano ponad 280 tysięcy zł.  
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4) Projekt „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji 
Białostocko-Gdańskiej” 
 

Projekt „Rozwój aktywności społeczności lokalnych w prawosławnej Diecezji Białostocko-
Gdańskiej” miał na celu pobudzenie lokalnych społeczności w regionie północno-wschodniej 
Polski do podejmowania działań i realizacji projektów na własną rzecz przy parafiach 
prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 
2006 r. i trwała do czerwca 2007 r. Koordynowanie projektu powierzono p. Dariuszowi 
Żdanukowi. Na potrzeby punktu konsultacyjnego udostępniono Fundacji pokój w Centrum 
Kultury Prawosławnej oraz zatrudniono osobę do tego punktu (p. Katarzynę Dmitruk-
Aleksiejuk). 

 

W ramach projektu w okresie styczeń–czerwiec 2007 r. Fundacja „Oikonomos” podjęła 
następujące kompleksowe działania: 

 
1) Działania na rzecz zmotywowania mieszkańców poszczególnych parafii do działania 
na własną rzecz 

1.1. Informowanie społeczności parafialnych o projekcie zaplanowanym przez Fundację 
• Zamieszczanie informacji o realizacji projektu, jak też o terminach spotkań, szkoleń, 

wizyt studyjnych w następujących mediach: serwis internetowy FORUM www.znak.org.pl, 
Wrota Podlasia (strona Urzędu Marszałkowskiego), ngo.pl, Białystok On-line, Cerkiew.pl, 
TV 3 „U źródeł wiary”, PAP, www.ekumenizm.pl, www.kosciol.pl, Radio Białystok, Radio 
Orthodoxia, Gazeta Współczesna, Gazeta Wyborcza/ Białystok, Wiadomości Diecezjalne, 
Wiadomości PAKP, Przegląd Prawosławny w kolejnych miesiącach realizacji projektu;  

• Wysyłki listów informacyjnych do prawosławnych parafii Diecezji Białostocko–
Gdańskiej oraz do przedstawicieli parafii z informacjami o projekcie, o kolejnych 
działaniach, o możliwościach uczestnictwa w konkursach dotacyjnych w kolejnych 
miesiącach realizacji projektu; 

• Telefoniczne powiadamianie o kolejnych działaniach projektu osób, które wypełniły 
Formularz Zgłoszeniowy i tym samym wyraziły chęć udziału w projekcie we wszystkich 
miesiącach realizacji projektu; 

• Ponieważ w czasie trwania projektu działaniom Fundacji nieustannie towarzyszyła 
kampania medialna mająca na celu informowanie społeczności lokalnych o projekcie 
Diecezji Białostocko–Gdańskiej, jak również środowiska, w jakim społeczność lokalna 
funkcjonuje, cały czas napływały wypełnione formularze zgłoszeniowe. Ogólna liczba 
chętnych do uczestnictwa w projekcie, którzy wypełnili Formularze Zgłoszeniowe to 101 
osób. Z racji ograniczonej liczby miejsc (60 miejsc), Fundacja mogła przeprowadzić 
szkolenia jedynie dla ich części. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymywali materiały 
szkoleniowe drogą elektroniczną bądź pocztową. Jednocześnie w razie zapowiadanej 
nieobecności stałych uczestników szkoleń przeprowadzany był nabór dodatkowy z list 
rezerwowych. O pierwszeństwie udziału w szkoleniach decydowała kolejność zgłoszeń. 
Materiały szkoleniowe były stale przesyłane drogą elektroniczną lub pocztową 56 osobom. 
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1.2. Zdiagnozowanie potrzeb społeczności lokalnej przez nią samą i określenie jej 
możliwości 

W ramach projektu została zaktualizowana ankieta dotycząca potrzeb społeczności 
lokalnych, a także jej możliwości. Formuła i konstrukcja ankiety pozostały niezmienione: 
I część (kwestionariuszowa) polegała na zaznaczeniu, które z wymienionych rodzajów 
działalności są już prowadzone na terenie parafii, które działalności nie są potrzebne na terenie 
parafii, a która działalność na terenie parafii nie jest prowadzona, ale jest w niej potrzebna. 
Wymieniona działalność dotyczyła następujących sfer: 1. Religia 2. Kultura i sztuka 3. Edukacja 
i wychowanie 4. Działalność społeczno-socjalna 5. Ochrona zdrowia 6. Sport, turystyka, 
rekreacja, hobby 7. Ochrona środowiska 8. Rozwój lokalny 9. Prawo i jego ochrona, prawa 
człowieka 10. Wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 11. 
Działalność międzynarodowa.  
II część (opisowa) polegała na odpowiedzi na trzy otwarte pytania i dotyczyła 
zidentyfikowanych w parafii potrzeb: opisania największych potrzeb, które występują w parafii, 
określenia roli Fundacji przy rozwiązaniu tych problemów oraz deklarowanego wkładu parafii 
do wspólnego rozwiązywania tych problemów.  
III część zawierała metryczkę z danymi kontaktowymi parafii 

Badanie przeprowadzono w parafiach Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Zebrane w ten sposób 
informacje zostały umieszczone w bazie danych w celu łatwiejszej identyfikacji społeczności, 
które mogą być zainteresowane ogłaszanymi konkursami (w celu dopasowania pomysłów 
do źródeł finansowania). 
 
1.3. Zapoznanie społeczności lokalnych z innymi projektami: 

Zapoznanie się społeczności lokalnych z innymi projektami miało miejsce za pośrednictwem 
trzech źródeł: 
* Case studies – umieszczone na stronie internetowej opracowane tzw. modelowe projekty, 
które były lub są realizowane przez społeczności parafialne lub organizacje i mogą być 
powtórzone w innym miejscu na potrzeby innej grupy. Zebrane opisy projektów zawierają 
podstawowe informacje o każdym projekcie: tytuł, typ projektu, przez kogo realizowany jest 
projekt, cele, rezultaty, źródła finansowania, kontakt, zdjęcia. Projekty umieszczone na stronie 
internetowej to: 

- „Każde dziecko o tym wie – sport tak, alkohol nie” 
- „Puszcza i Ludzie” – wydanie 4 numerów pisma o problemach i ochronie Puszczy 

Białowieskiej 
- „Ekologia w życiu dzieci i młodzieży” – etap jesienny  
- "Edukacja duchowieństwa i przedstawicieli parafii prawosławnych Diecezji Białostocko-

Gdańskiej w zakresie choroby alkoholowej i pomocy dotkniętym tą chorobą " 
- „Dziedzictwo mniejszości Podlasia. Obchody 500-lecia nadania tomosu monasterowi 

w Supraślu”  
- Remont i konserwacja budynku cerkwi cmentarnej w Białowieży  
- Kultura Europy Środkowej – projekt międzynarodowej wymiany młodzieży 
- “Niech ich głosy nigdy nie zamilkną”. Europa Środkowa 60 lat po Holokauście - 

seminarium dla liderów młodzieżowych  
- „Prawosławie w Internecie”  
- Wymiana systemu wodno-kanalizacyjnego w Ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym 

w Białowieży należącym do Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce  
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* Wizyta studyjna – 27 marca 2007 r. miała miejsce trzecia wizyta studyjna. W wizycie wzięło 
udział trzynastu uczestników projektu. Tym razem udaliśmy się do Muzeum Małej Ojczyzny w 
Studziwodach. Naszym przewodnikiem był Doroteusz Fionik. W stylizowanym wnętrzu 
autentycznej wiejskiej chaty z XIX wieku dowiedzieliśmy się o różnych działaniach 
i inicjatywach podejmowanych przy Muzeum. Są to przede wszystkim zajęcia warsztatowe, 
m.in. z tkactwa, gotowania, pieczenia, wyrobu tradycyjnych ozdób (np. pawuk - pająk), śpiewu 
oraz zajęcia teatralne. Tutaj poznaliśmy warsztat wyrobu walonek. Wszystkie działania 
podejmowane przy Muzeum korespondują z naturalnym rytmem 
przyrody – dzieci próbują żąć sierpem, a zebrane plony 
wykorzystują jako materiał na słomiane ozdoby. Muzeum to 
miejsce wystaw artystów, zarówno profesjonalnych jak i amatorów 
– osobistości znanych i nieznanych. Warto wspomnieć 
o międzynarodowej imprezie pieśni wiosennej "Tam po majowoj 
rosi” (Tam po majowej rosie), która odbywa się rokrocznie. 
Ozdobą Muzeum jest bielski zespół Żemerwa pod kierunkiem 
Anny Fionik – wykonujący tradycyjne pieśni techniką śpiewu 
białego. Z tego wyjazdu wróciliśmy z mądrą nauką, że do tego, 
aby powstał dobry projekt potrzebne są przede wszystkim chęci. 
Nie wolno rezygnować z pisania projektów, trzeba próbować 
realizować swoje pomysły, nawet mimo porażek i braku środków 
finansowych. 

 
* Prezentacja projektu na zjeździe duchowieństwa – zjazd duchowieństwa odbył się 26 maja 
2007 r. Na diecezjalnej konferencji prezes Fundacji Oikonomos, Magdalena Żdanuk, 
zaprezentowała dotychczasowe działania w ramach projektu i zachęciła do aktywnego 
uczestnictwa i kontaktów z Fundacją nawet po zakończeniu trwania projektu, ponieważ 
Fundacja nadal oferuje wsparcie merytoryczne społecznościom lokalnym w realizacji ich 
inicjatyw. 
 
 

2) Bieżące informowanie społeczności parafialnych o możliwościach pozyskiwania 
środków na swoje działania. 

2.1. Monitoring możliwości pozyskiwania środków na działania społeczności lokalnych 
W ramach projektu prowadzony był stały monitoring możliwości pozyskiwania środków 

na działania społeczności przez osobę zatrudnioną w punkcie konsultacyjnym. Była 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. 
 
2.2. Zapewnienie stałego przepływu informacji dotyczących tych możliwości bezpośrednio 
do społeczności lokalnych 

Źródłem informacji o potrzebach parafii są 2 bazy danych: 
Pierwszą bazę danych stanowią opracowane wyniki badania kwestionariuszowego. Fundacja 
dzięki wiedzy o potrzebach parafii może określić profil swoich działań mających na celu pomoc 
w ich zaspokajaniu. Na podstawie analizy wyników badania stworzono bazę danych, 
zawierającą następujące informacje: adres i reprezentowanej parafii, dane kontaktowe z osobami 
zaangażowanymi w rozwój parafii (osoby duchowne, jak i świeckie), dane o chęci zrealizowania 
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danego projektu, uwagi zawierające wskazania na charakter pomocy, jakiej oczekują od Fundacji 
Oikonomos.  
Ponadto na potrzeby projektu opracowany został Formularz Zgłoszeniowy, który był źródłem 
informacji o osobach zgłaszających się do projektu. Formularz Zgłoszeniowy będący deklaracją 
udziału w projekcie zawierał następujące informacje o uczestnikach: imię i nazwisko; adres, 
telefon, e-mail; adres reprezentowanej parafii; dane o 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 zależności od rodzaju 
potrzeby uczestnicy szkoleń otrzymywali informacje ogłaszanych konkursach. Informacje 
o konkursach były przekazywane email-owo, przez stronę internetową, telefon, wydruki 
przesyłane pocztą bądź też na szkoleniach.  
 
Na potrzeby projektu pt. Rozwój aktywności społeczności lokalnej w prawosławnej Diecezji 
Białostocko–Gdańskiej utworzono stronę internetową www.oikonomos.pl. W ramach strony 
utworzono następujące działy: 
• O fundacji (tutaj: informacje o tym, czym zajmuje 

się Fundacja Oikonomos) 
• O projekcie (tutaj: informacje o założeniach 

i działaniach podejmowanych w ramach projektu) 
• Aktualności (tutaj: aktualizowane 1 raz/na tydzień 

informacje o szkoleniach, projekcie, 
opracowaniach modelowych projektów, 
konsultacjach, konkursach; 

• Kontakt (dane adresowe i telefoniczne z biurem 
projektu – Punktem Konsultacyjnym, 
koordynatorem Projektu, Fundacją Oikonomos) 

• Nasi darczyńcy (informacja o źródle finansowania 
projektu – MPiPS w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich).  

 
Warto wspomnieć, iż na potrzeby projektu Fundacja OIKONOMOS wygrała bezpłatną 
subskrypcję informacji o konkursach i źródłach finansowania w konkursie dla małych 
organizacji pozarządowych, organizowaną przez NGOFund. Jest to o tyle ważne, o ile jednym z 
działań projektu jest wyszukiwanie informacji na temat możliwości i źródeł finansowania. 
Wygrany konkurs stanowił wsparcie założonych działań. Wymienione informacje zamieszczone 
zostały na stronie www.oikonomos.pl w dziale konkursy. Z tej strony korzystać może każdy 
z uczestników. Jeśli uczestnicy mieli utrudniony dostęp do Internetu mogli skorzystać 
z bezpłatnego dostępu do Internetu, jaki znajdował się w Punkcie Konsultacyjnym. 
Ponadto uruchomiono adres mail-owy: punkt@oikonomos.pl, obsługiwany przez Punkt 
Konsultacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Punktu. Adres spełniał następujące 
zadania w ramach projektu: 
- Umożliwia zainteresowanym szybkie uzyskanie odpowiedzi na interesujące ich informacje 
- Uczestnicy, którzy zgłosili się do projektu, otrzymywali wiadomości o nowo ogłaszanych 

konkursach 
- Uczestnicy projektu byli na bieżąco informowani o terminach szkoleń 
- Poczta umożliwiała wymianę informacji pomiędzy organizatorami projektu, 

szkoleniowcami, jak też mediami. 
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Punkt konsultacyjny w ramach działań utrzymywał również stały kontakt telefoniczny 
z uczestnikami projektu. Był on wykorzystywany do informowania uczestników zgłoszonych 
do projektu o terminach szkoleń, telefonicznych potwierdzeń uczestnictwa w szkoleniach, 
kontaktów z ekspertami i zapytaniami do ekspertów w sprawach związanych z wiedzą z zakresu 
projektowania, spraw organizacyjnych, pytań o konkursy, procedurę pisania projektów itd. 
Uczestnicy, którzy w formularzach zgłoszeniowych zaznaczyli swoje adresy e-mailowe 
od marca otrzymywali na pocztę wiadomości o konkursach w postaci biuletynu. Biuletyn 
Informacyjny był zbiorczym zestawieniem informacji o konkursach wyszukanych przez punkt 
konsultacyjny. Trzeba zaznaczyć, iż to nowa inicjatywa, jaka powstała przy okazji realizacji 
projektu. 
 

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 parafiom objętym projektem profil poszukiwanych osób, które 
potencjalnie miały zostać włączone do jego realizacji. Do projektu zgłosiło się 101 osób 
reprezentujących 60 parafii. Niestety, ze względu na ograniczony zasięg projektu nie wszyscy 
uczestnicy mogli wziąć udział w szkoleniach. Fundacja Oikonomos stale szkoliła 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). 
 
Aby sprawdzić jakość przeprowadzanego projektu i na bieżąco sprawdzać, czy podejmowane 
działania odpowiadają zapotrzebowaniu uczestników, po każdym szkoleniu prosiliśmy 
o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Na zakończenie projektu zaprojektowana została ankieta 
podsumowująca, o której wypełnienie poprosiliśmy uczestników. Ankietę wypełnili uczestnicy 
ostatniego szkolenia oraz została ona rozesłana drogą elektroniczną do wszystkich uczestników 
szkolenia. W sumie zostało wypełnionych 60 ankiet. Opracowane wyniki dostępne są 
w załączniku do sprawozdania. 
 

3.2. Przeszkolenie osób w danej społeczności lokalnej do realizacji projektów  
 
W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 szkolenia, każde 
w dwóch terminach, co pozwalało na dopasowanie terminów 
szkoleń do możliwości uczestników oraz sprawiło, że były 
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. 
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W marcu odbyło się trzecie szkolenie pod tytułem „Zakończenie i ocena projektu”. Szkolenie 
zostało poprowadzone przez Krzysztofa Leończuka absolwenta Szkoły Trenerów Organizacji 
Pozarządowych STOP, pracownika Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych. 
W szkoleniu wzięło udział 60 osób, odbyło się ono 15 i 17 marca 2007 r. w Centrum Kultury 
Prawosławnej w Białymstoku. Szkolenie obejmowało następującą problematykę: zakończenie 
projektu; sprawozdanie końcowe z realizacji projektu; rozliczenie finansowe, ocena projektu (co 
to jest ocena projektu, cel oceny projektu); związki pomiędzy monitorowaniem i oceną projektu; 
rola oceny projektu; zagadnienia, które można uwzględniać podczas oceny projektu; różnica 
pomiędzy monitorowaniem a oceną. 

 
Czwarte, ostatnie szkolenie w ramach projektu odbyło się 19 
i 21 kwietnia 2007 r. w Centrum Kultury Prawosławnej 
w Białymstoku. W szkoleniu pod tytułem „Projekt 
a rzeczywistość finansowa” wzięło udział 60 osób. Szkolenie 
zostało poprowadzone przez Dariusza Żdanuka, socjologa 
i szkoleniowca posiadającego duże doświadczenie w realizacji 
projektów w małych społecznościach. Tematyka szkolenia 
objęła następujące zagadnienia: poszukiwanie funduszy, 
określenie idei projektu, a następnie próba znalezienia 

dla niego źródła finansowania; praca z Internetem, poruszanie się po Internecie, przymiarki do 
pracy z Internetem; przydatne adresy internetowe. W drugiej części szkolenia uczestnicy sami 
tworzyli projekty i wypełniali wnioski o dofinansowanie. Te praktyczne części w obu 
szkoleniach zostały ocenione bardzo wysoko. 
Uczestnicy projektu, którzy uczestniczyli w szkoleniach otrzymali certyfikat uczestnictwa 
z wyodrębnioną tematyką szkoleń, na których byli obecni. 
   

4) Zapewnienie wsparcia społecznościom lokalnym planowaniu i przygotowywaniu 
projektów  

 
4.1. Utworzenie punktu konsultacyjnego oferującego wsparcie przy planowaniu 
i przygotowywaniu projektów przez społeczności lokalne: 
 

W ramach projektu działał punkt konsultacyjny, którego zadaniem było udzielanie porad 
zgłaszającym się osobom. Był on jednocześnie biurem projektu. Główne działania w ramach 
Punktu Konsultacyjnego obejmowały: pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, 
informowanie o instytucjach wydających dokumenty, informowanie o dostępnych środkach 
na realizacje projektów, informowanie o konkursach, kontakt telefoniczny i e-mailowy 
z uczestnikami projektu, promocja projektu, przygotowywanie materiałów szkoleniowych, 
pomoc logistyczno–administracyjna przy szkoleniach, rozsyłanie materiałów szkoleniowych, 
redagowanie Biuletynu Informacyjnego (3 edycje), aktualizacja strony internetowej 
www.oikonomos.pl. Punkt Konsultacyjny był czynny cztery godziny dziennie od poniedziałku 
do piątku w następujących godzinach: poniedziałek i czwartek od 14:00 do 18:00, wtorek, środa 
i piątek od 8:00 do 12:00. Godziny zostały ustalone adekwatnie do potrzeb uczestników 
zasygnalizowanych w Formularzu Zgłoszeniowym. 
 
 
 
 

http://www.oikonomos.pl/
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4.2. Działalność zespołu konsultacyjnego oferującego wsparcie merytoryczne 
społecznościom lokalnym 

Zespół konsultacyjny składał się z następujących osób: Magdalena Żdanuk – projekty 
socjalne i młodzieżowe, Mariusz Nikiciuk – projekty inwestycyjne, Edyta Jurkiewicz – projekty 
kulturalne, Anna Markowska – projekty wymian młodzieżowych, projekty kulturalne, Dariusz 
Żdanuk – projekty młodzieżowe, kulturalne, inwestycyjne. Dodatkowo skorzystaliśmy z pomocy 
Krzysztofa Leończuka, specjalisty w dziedzinie organizacji pozarządowych, edukacji 
i informacji obywatelskiej, na co dzień pracującego w Ośrodku Wspierania Organizacji 
Pozarządowych w Białymstoku. Osoby te nieodpłatnie udzielały porad dotyczących konkretnych 
projektów. Dotyczyły one głównie planowania projektów, a także spraw organizacyjnych 
i formalnych, jakie powinny spełniać parafie, aby ubiegać się o środki. Uczestnicy projektu 
mogli umówić się na indywidualne konsultacje z jednym ze specjalistów do pomocy przy swoim 
projekcie.  
 
Cieszy nas fakt, iż uczestnicy wysoko ocenili projekt i działania podejmowane w ramach 
projektu, co odzwierciedlają poszczególne zestawienia procentowe w ewaluacji. Jednak 
największym miernikiem sukcesu tego projektu są projekty, jakie przygotowali jego uczestnicy 
(przy czym należy zaznaczyć, iż nie wszystkim udało się owe projekty napisać). Spośród 
najciekawszych projektów opisanych i złożonych do dofinansowania wymienić należy: projekt 
do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na zagospodarowanie placu w Giżycku oraz 
renowację zabytkowej cerkwi w Giżycku, złożony wniosek do Urzędu Miejskiego 
w Białymstoku o dofinansowanie obozu dla dzieci, projekt na dofinansowanie sali 
doświadczalnej dla dzieci niepełnosprawnych (otrzymał dofinansowanie), projekt 
do Ministerstwa Ochrony Środowiska na obóz ekologiczny dla dzieci z rodzin patologicznych, 
otrzymanie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na remont ogrodzenia 
przycerkiewnego, projekt szlaku drewnianego budownictwa północnego Podlasia, warsztaty 
pieśni białoruskich i ukraińskich, projekty dotyczące odgromienia i założenia instalacji 
elektrycznych, remontu kaplicy cmentarnej (wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego 
został rozpatrzony pozytywnie), remont kopuły cerkwi, dofinansowanie obozu dla dzieci 
w Cieplicach, projekt do Rządu Serbskiego na dofinansowanie wystawy (otrzymanie dotacji). 
Pozostali uczestnicy mają w planach przygotowanie następujących projektów: dofinansowanie 
dla szkoły muzycznej w Bielsku Podlaskim, zamontowanie windy dla niepełnosprawnych na 
zewnątrz budynku oraz zagospodarowanie terenu wokół cerkwi, przeprowadzenie projektu 
dla grupy prawosławnej młodzieży, budowa parkingu przy cerkwi, projekt ekologiczny, 
dofinansowanie chóru wiejskiego, założenie świetlicy socjoterapeutycznej przy parafii, 
renowacja kopuły i zabytkowej ikony, odbudowa dzwonnicy, projekty sportowe, dofinansowanie 
wyjazdu chóru dziecięco-młodzieżowego na festiwal do Grecji, utworzenie Centrum Kształcenia 
Dzieci i Młodzieży, pozyskanie dofinansowania na letni wypoczynek dzieci i młodzieży, 
przeprowadzenie zawodów dla młodzieży, renowacje starych zabytkowych cmentarzy itp. 
 

 
 
Realizacja całego projektu była 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) oraz wsparcia finansowego Diecezji Białostocko-Gdańskiej 
(2.000,00 zł w roku 2006 i 4.500,00 zł w roku 2007). 
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6) Projekcje filmowe 
Z inicjatywy Fundacji im. Księcia Konstantego Ostrogskiego grupa działających 

w środowisku prawosławnym organizacji wspólnie przystąpiła do organizowania cyklicznych 
projekcji filmowych, odbywających się w pierwszą niedzielę miesiąca w Centrum Kultury 
Prawosławnej w Białymstoku (o dwóch różnych godzinach). 
Współorganizatorami pokazów, obok Fundacji „Oikonomos” 
oraz Fundacji im. Księcia K. Ostrogskiego, byli: Bractwo 
św.św. Cyryla i Metodego, Stowarzyszenie Kulturalne 
„Ruś”, Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej 
oraz Centrum Kultury Prawosławnej. W 2007 roku 
zorganizowano projekcje następujących filmów:  

• „Ostrow”, 4 i 28 marca 2007 r. 

• „Całun Turyński”, 1 kwietnia 2007 r. 

• „Zejście Św. Ognia na Grobie Pańskim”, 6 maja 2007 r. 

• „Romanowy – wiencenosnaja siem’ja”, 3 czerwca 2007 r. 

• „Święty Jan Kronsztadzki”, 1 lipca 2007 r. 

• „Kijewo-Pieczerskaja Ławra”, 7 października 2007 r., 

• „Poemat wiary”, 2 grudnia 2007 r. 

 

 
 
 
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 przedłożone do zaopiniowania Radzie Fundacji oraz 

do zatwierdzenia Zgromadzeniu Fundatorów.  
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Załącznik 1: 
Zestawienie wniosków o dofinansowanie projektów Fundacji w 2007 r. 
 
 

 Tytuł projektu Instytucja Decyzja 
1 Opracowanie i wydanie folderu 

informacyjnego pt. „Szlakiem drewnianych 
cerkiewek północnego Podlasia” 

MPiPS/ FIO Wniosek 
odrzucony 

2 Opracowanie i wydanie folderu 
informacyjnego pt. „Szlakiem drewnianych 
cerkiewek północnego Podlasia” 

Urząd Marszałkowski, 
Departament Kultury i 
Edukacji 

Wniosek 
odrzucony 

3 Opracowanie i wydanie folderu 
informacyjnego pt. „Szlakiem drewnianych 
cerkiewek północnego Podlasia” 

Urząd Marszałkowski, 
Departament Turystyki i 
Sportu 

Wniosek 
odrzucony 

4 Budowa społeczeństwa informacyjnego 
poprzez edukację komputerową społeczności 
lokalnej w prawosławnej Diecezji 
Białostocko –Gdańskiej 

MPiPS/ FIO Wniosek 
odrzucony 

5 Złap mysz, oswój m@łpę. Edukacja 
komputerowa kobiet w prawosławnej 
Diecezji Białostocko–Gdańskiej 

OSKA Wniosek 
odrzucony 

6 Region w pieśni i opowieści. Letnie 
warsztaty śpiewu pieśni białoruskich i 
ukraińskich. 

MEN Wniosek 
odrzucony 

7 Region w pieśni i opowieści. Letnie 
warsztaty śpiewu pieśni białoruskich i 
ukraińskich. 

Urząd Marszałkowski, 
Departament Kultury i 
Edukacji 

Wniosek 
odrzucony 

8 „Matka Maria” MSWiA Wniosek 
odrzucony 

9 „Gdy nam zaśpiewa stary bard” – tydzień 
pieśni rosyjskiej 

MSWiA Wniosek 
odrzucony 

10 Zajęcia dla dzieci w języku rosyjskim MSWiA Wniosek 
odrzucony 

11 Fundusz stypendialny dla prawosławnej 
młodzieży 

Kompania Piwowarska 
„Warto być za” 

Wniosek 
odrzucony 

12 Fundusz stypendialny dla prawosławnej 
młodzieży 

FOP (fundusze 
norweskie) 

Wniosek 
odrzucony 

13 Prawosławne Centrum Zrównoważonego 
Rozwoju 

FOP (fundusze 
norweskie) 

Wniosek 
odrzucony 

14 Bogactwo różnorodności – Podlasie walczy z 
ksenofobią 

FOP (fundusze 
norweskie) 

Wniosek 
odrzucony 

15 Prawosławny śpiew liturgiczny jako element 
dziedzictwa kulturowego Podlasia – 
konferencja inaugurująca działalność 
Akademii Supraskiej 

Urząd Marszałkowski, 
Departament Kultury i 
Edukacji 

Wniosek 
odrzucony 

16 Prawosławny śpiew liturgiczny jako element Urząd Miasta Wniosek 
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dziedzictwa kulturowego Podlasia – 
konferencja inaugurująca działalność 
Akademii Supraskiej 

Białegostoku odrzucony 

    
17 Zajęcia dla dzieci w języku rosyjskim 

- II edycja 
MSWiA Konkurs nie 

rozstrzygnięty 
18 „Gdy nam zaśpiewa stary bard” – tydzień 

pieśni rosyjskiej - II edycja 
MSWiA Konkurs nie 

rozstrzygnięty 
    

19 Poszerzenie kulturalnego krajobrazu miasta 
Białystok poprzez obchody jubileuszu 25-
lecia chóru AKSION 

Urząd Miasta 
Białegostoku 

Dotacja przyznana 

 
 
 
 

 

Załącznik 2: 
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