ZAŁOŻYCIELE: Fundację Fundusz Lokalny SMK ustanowili w 2011 r. 12 liderów społecznych z powiatów
sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego oraz znane z wieloletniej, aktywnej działalności
Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej „Wolni od Uzależnień”. Nasze urodziny to: 21.11.2011 (data wpisu
do KRS-u)
Misja: SMK. PRZESTRZEŃ DZIAŁANIA.
Cele: Tworzymy sprzyjające warunki dla powstawania i rozwoju inicjatyw społeczności lokalnych.
Działania: Prowadzimy 3 duże Programy i 20 akcji tematycznych wspierając: Społeczności, Młodzież,
Kreatywność.

NASZE PROGRAMY:
Lokalne inicjatywy - „Pomagamy rozwijać skrzydła”. U nas można otrzymać wsparcie: szkoleniowe,
doradcze i finansowe na rozwój inicjatyw lokalnych, pokazujemy przykłady współpracy lokalnej,
monitorujemy, samorządy w zakresie Programów Współpracy, prowadzimy poradnictwo prawne. Od
2012 r. jesteśmy Ośrodkiem Działaj Lokalnie, współpracując w tym zakresie z Akademią Rozwoju
Filantropii w Polsce. W ciągu 5-cio letniej współpracy udało się pomóc zrealizować ponad 70 inicjatyw,
które uzyskały z naszego ODL blisko 300 tys. złotych dotacji.
Młodzi Gniewni... - „Budujemy przestrzeń dla uczestnictwa młodzieży w sprawach lokalnych” dlatego
przyznajemy stypendia i granty dla młodzieży uzdolnionej i aktywnej społecznej oraz dotacje na
inicjatywy młodzieżowe. W 2015 r. otrzymaliśmy nagrodę główną od Polsko - Amerykańskiej Fundacji
Wolności w kwocie 30 tys. PLN i tytuł „Lidera najaktywniejszego Lokalnego Partnerstwa PAFW”. Naszymi
standardowymi inicjatywami jest konkurs: „Wygraj w tysiąca”, Festiwal Miasto Młodych Artystów oraz
Program Stypendiów Pomostowych (jako lokalny partner dla Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości).
Od 2016 r. jesteśmy Regionalnym Partnerem Programu „Równać Szanse” (RKG), w współpracując w
tym zakresie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.
Prawo dla obywateli - „Pomagamy dochodzić swoich praw” przed lokalnymi urzędami ale też
monitorujemy samorządy w aspekcie jakości obsługi klientów w urzędzie. Namawiamy do współpracy
finansowej samorządu z lokalnymi organizacjami społecznymi związanej z realizacją zadań publicznych.
Zbudowaliśmy sieć dobrych przykładów współpracy lokalnych samorządów z naszą Fundacją
związaną np. z realizacją programu „Działaj Lokalnie”, programami stypendialnymi, Festiwalem
Miasto Młodych Artystów. Bazując na własnych doświadczeniach, razem z 3 partnerami realizujemy na
terenie woj. podkarpackiego projekt Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne.
Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej) pozwolił już dofinansować ponad 300 lokalnych inicjatyw kwotą ponad 1,5 mln
złotych.
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Łączne przychody:
Działaj Lokalnie:



FIO - Akademia Aktywnych Obywateli:



Stypendia:

1.525.774 PLN
70 inicjatyw o łącznej wartości 669.976 PLN (w tym
wkład własny realizatorów)
98 inicjatyw lokalnych, każda dotowana w kwocie do
5000,00 PLN
96 stypendystów, którzy uzyskali łącznie 264.000,00
PLN wsparcia finansowego

Działamy na obszarze powiatów: sandomierskiego, stalowowolskiego i tarnobrzeskiego
Dane identyfikacyjne:
Kontakt:
KRS: 0000402564
Stanisław Baska – prezes Zarządu
NIP: 865 255 72 18
tel.: 607 560 016
REGON: 180789373
e-mail: stachbas@poczta.onet.pl
SIEDZIBA: Zbydniów 97, 37-416 Zaleszany;
Administrator Biura
Biuro Zarządu: Koćmierzów 2,
tel.: 531 586 222
27-650 Samborzec
e-mail: fundacjasmk@gmail.com

Więcej informacji: www.fundacjasmk.pl

