Fundusz
SKARBIEC DOBREGO WYCHOWANIA
Inwestycja w młode pokolenie!

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo | Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
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Czym jest Skarbiec Dobrego Wychowania?
Fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania wspiera program stypendiów dla zdolnej młodzieży oraz
funkcjonowanie ośrodków Akademii Młodzieżowej, realizujących program formacyjnoduszpasterski, którego celem jest przygotowanie młodych ludzi do służby Bogu i Ojczyźnie
w dorosłym życiu.
Dzięki funduszowi Skarbiec Dobrego Wychowania:
1. Wypłacamy comiesięczne stypendia dla wychowanków przez okres trwania całego semestru;
2. Realizujemy trzy programy-ścieżki rozwoju: TEATR AM, TELEWIZJA AM oraz LIDERZY AM;
3. Kształcimy wykwalifikowaną kadrę wychowawców i specjalistów, realizującą misję dobrego
wychowania młodego pokolenia w ośrodkach Akademii Młodzieżowej;
4. Zakładamy Ośrodki Akademii Młodzieżowej i wspieramy ich funkcjonowanie przy parafiach
rzymskokatolickich.
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Czym jest Akademia Młodzieżowa?
Akademia Młodzieżowa to propozycja rozwoju
i sposób przygotowania młodzieży w wieku
13-19 lat, do dorosłego życia. Jest to program
wychowawczy, który prowadzi młodego
człowieka poprzez kolejne stopnie rozwoju zdobywanie sprawności, doświadczenia
i wiedzy. Pełny cykl kształcenia trwa 6 lat.
Nasi instruktorzy dostosowują zajęcia do
indywidualnych zdolności i potrzeb każdego
uczestnika programu.

Celem Akademii Młodzieżowej jest wykształcenie młodzieżowych liderów,
którzy w przyszłości będą służyli swojej społeczności lokalnej jako aktywni
przedsiębiorcy, uczciwi pracownicy, dobrzy i kochający rodzice oraz oddani
Ojczyźnie obywatele.
Akademia uczy organizacji pracy, wyznaczania i osiągania celów, służby
drugiemu człowiekowi oraz konkretnych, praktycznych umiejętności.
Kształcenie młodzieży odbywa się na zasadzie pracy w grupach rówieśniczych,
zorganizowanych w symulacyjne firmy młodzieżowe.
Akademia obecnie działa w 6-ciu Ośrodkach na terenie Województwa
Lubelskiego. Zrzesza blisko 100 młodych osób.

Mapa ośrodków AM w
województwie lubelskim

Skarbiec Dobrego Wychowania
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Przykład działania jednej z grup młodzieżowych?
Młodzież z małej miejscowości została zorganizowana
w młodzieżową grupę medialno-producencką działają w ramach
Akademii Młodzieżowej. Młodzież w wieku 13-19 lat pod
popieką swojego instruktora przygotowuje różne produkcje
filmowe.
Młodzi dzielą się zadaniami i odpowiedzialnością, zdobywają
potrzebne umiejętności i wspólnie przygotowują zadane prace.
Instruktor czuwa na pracami grupy, organizuje szkolenia
i warsztaty ze specjalistami, a przede wszystkim dostosowuje
wymagania i zadania według umiejętności każdego uczestnika.

Warsztaty z przygotowania scenariusza.
Prowadzi Grzegorz Linkowski

Młodzi uczą się obsługi sprzętu wizyjnego, nagłośnienia
i oświetlenia, piszą scenariusze, samodzielnie montują materiał, a także organizują pokazy
przygotowanych produkcji. Wszystkie umiejętności podzielone są w taki sposób, że każdy uczestnik
przechodzi od umiejętności najprostszych do najtrudniejszych, kolejno zdobywając stopnie
umiejętności technicznych.
Swoje materiały publikują kanale Telewizji AM: https://www.youtube.com/user/TelewizjaAM

Młodzież przygotowuje materiały filmowe:
 O lokalnych bohaterach i wydarzeniach
 Reportaże i produkcje studyjne o ważnych dla
młodzieży sprawach
 Relacje z przygotowywanych wcześniej spektakli
Teatralnych (Teatr Telewizji)
 Newsy, ciekawostki, relacje z bieżących
wydarzeń.

Skarbiec Dobrego Wychowania

Program formacyjny dla młodzieży.
Ośrodki Akademii Młodzieżowej prowadzone są przy
parafiach rzymskokatolickich. Młodzież uczestnicząca
w programie rekrutowana jest z terenu parafii, przy
której działa.
Najważniejszym celem realizacji programu jest formacja
religijna, która prowadzi młodego człowieka do głębokiej
wiary w Boga. Akademia Młodzieżowa realizuje specjalny
program formacyjny, nad którym czuwają duszpasterze
z poszczególnych parafii. Młodzież wspólnie się modli,
poznaje Boga, odbywa wyjazdowe rekolekcje.

Wspólna Droga Krzyżowa
z abp. S. Budzikiem

Wszystkie umiejętności i wiedza, jaką zdobywa młodzież
podczas realizacji programu, mają za zadanie służyć Bogu i ludziom. Dlatego młodzież przygotowuje
ciekawe religijne produkcje filmowe, relacje wideo z wydarzeń parafialnych, spektakle o tematyce
religijnej.
Program Akademii Młodzieżowej za cel stawia sobie przygotowanie młodych ludzi do służby Bogu
i społeczeństwu w dorosłym życiu. Cykl kształcenia kończy się ślubowaniem wierności Bogu
i Ojczyźnie, które składane jest po maturze, przez wchodzących w dorosłe życie studentów
Akademii Młodzieżowej.

Ślubowanie absolwentów Akademii Młodzieżowej
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Finansowanie Ośrodków Akademii Młodzieżowej
Ośrodki Akademii Młodzieżowej są zakładane
i prowadzone przy parafiach rzymskokatolickich.
Młodzież uczestnicząca w programie, to młodzież
z parafii, na terenie której działa Ośrodek.
Założenie Ośrodka bezwzględnie wymaga:




Zgody Księdza Proboszcza parafii;
Wyznaczenia duszpasterza Ośrodka
(ks. wikariusza odpowiedzialnego za formację);
Udostępnienia sali parafialnej 2 x w tygodniu;
Młodzież ze swoim Instruktorem

Każda grupa młodzieży prowadzona jest przez opiekuna
(instruktora Akademii Młodzieżowej). Najczęściej jest to osoba świecka, która odpowiada za
realizację całości programu edukacyjnego i formacyjnego. Taka osoba może być – w miarę możliwości
– oddelegowana przez Centralę AM lub wskazana przez ks. proboszcza parafii w porozumieniu
z Centralą AM. Instruktorzy AM przechodzą długotrwałe i specjalistyczne szkolenie. Tylko dobrze
przygotowany i doświadczony Instruktor zapewnia właściwą i skuteczną realizację programu.
Koszty funkcjonowania jednego Ośrodka Akademii Młodzieżowej to kwota ok. 12 000 zł rocznie.
Roczne koszty funkcjonowania Ośrodka Akademii Młodzieżowej:
Nazwa
Wynagrodzenie instruktora AM
prowadzącego Ośrodek;
Realizacja programu, niezbędne materiały,
dekoracje, wyposażenie, itp.
Wyjazdy szkoleniowe dla młodzieży;
Wyjazdy wakacyjne i zimowe
(szkoła Akademii Młodzieżowej)*;
Suma:

Kwota
500 zł x 12 miesięcy = 6 000 zł
2000 zł x 2 semestry = 4 000 zł

2 x 2 semestry x 500 zł = 2 000 zł
Ferie = 450 zł / osoba
Wakacje = 650 zł / osoba
12 000 +
koszty wyjazdów wakacyjnych i ferii
*koszt wyjazdów wakacyjnych i zimowych pokrywany jest przez uczestników;
Grupy młodzieżowe działające w Ośrodkach Akademii Młodzieżowej mają za zadanie organizować
różnego rodzaju przedsięwzięcia, które pozwolą zdobyć środki na funkcjonowanie Ośrodka. Są to przy
parafialne kiermasze ciast, sprzedaż zniczy lub palm wielkanocnych, organizacja zbiórek datków w
sklepach, zbiórki makulatury, darowizny od osób indywidualnych lub sponsorów, itp. Zgromadzonymi
środkami dysponuje Instruktor Ośrodka AM, który odpowiada za ich prawidłowe wydatkowanie
i rozliczenie. Najczęściej przychody z organizowanych akcji pozwalają pokryć jedynie część kosztów
rocznego funkcjonowanie Ośrodka. Pozostała, brakująca kwota na pokrycie kosztów funkcjonowania
Ośrodka pochodzi z funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania.

Skarbiec Dobrego Wychowania

Co roku przygotowywany jest plan finansowy dla każdego z Ośrodków Akademii Młodzieżowej.
Za realizację planu odpowiada Instruktor Ośrodka wraz z przedstawicielem Centrali Akademii
Młodzieżowej oraz funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania.
Planowo nowopowstały Ośrodek Akademia Młodzieżowa finansowany jest z funduszy Skarbca
Dobrego Wychowania przez pierwsze 2 lata funkcjonowania. Finansowanie to z roku na rok jest
sukcesywnie zmniejszane, w zależności od okoliczności oraz stopnia samodzielności Ośrodka.
Długofalowym celem każdego Ośrodka jest uzyskanie samowystarczalności finansowej w zakresie
powyższych kosztów.
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Strategia rozwoju Akademii Młodzieżowej
Strategia rozwoju Akademii Młodzieżowej na lata 2018-2020 zakłada uruchomienie 6 nowych
ośrodków i objęcie programem w sumie blisko 150 młodych osób. Utworzenie, a następnie
utrzymanie każdego z nowych Ośrodków to koszt blisko 23 000 zł przez 3 lata. W każdym kolejnym
roku finansowe wsparcie udzielane Ośrodkowi z funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania zmniejsza
się, aż do momentu osiągnięcia samodzielności.

FINANSOWANIE OŚRODKA W PIERWSZYCH
3 LATACH FUNKCJONOWANIA
Dofinansowanie z funduszu SDW

Samodzielne finansowanie

1 000 zł
4 000 zł
8 000 zł
11 000 zł
8 000 zł
4 000 zł
1 ROK

2 ROK

3 ROK

Uruchomienie 6 nowych Ośrodków Akademii Młodzieżowej w latach 2018-2020 będzie wymagało poniesienia
około 100 000 zł dodatkowych wydatków z funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania. Planujemy co roku
tworzyć 2 nowe Ośrodki Akademii Młodzieżowej, a następnie wspierać je finansowo z funduszu Skarbiec
Dobrego Wychowania przez kolejne 3 lata.

Skarbiec Dobrego Wychowania

Kapitał funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania?
Przychody funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania pochodzą z trzech źródeł:
1. Drobne darowizny od osób indywidualnych. W 2016 r. było to blisko 1600 wpłat drobnych
darowizn o średniej wartości ok. 50 zł od indywidualnych osób. Najczęściej są to wpłaty
jednorazowe, czasami otrzymujemy deklaracje wsparcia regularnego, np. 30 zł co miesiąc.
2. Zbiórki publiczne. Organizujemy kwesty oraz zbiórki surowców wtórnych (makulatury),
z których dochód wspiera fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania. W 2016 roku odbyło się
blisko 20 zbiórek organizowanych przez różnych partnerów na terenie całego województwa
lubelskiego.
3. Darowizny od przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa przekazują darowizny, których średnia
wartość wyniosła w 2016 r. ok. 500 zł. Z reguły są to jednorazowe wpłaty.

STRUKTURA DAROWIZN NA FUNDUSZ SKARBIEC
D O B R E G O W YC H O WA N I A - 2 0 1 6 R O K
Darowizny od
przedsiębiorców
8%
Zbiórki publiczne
13%

Darowizny od osób
indywidualnych
79%

Obsługa administracyjna funduszu, czyli koszty korespondencji z darczyńcami, obsługa księgowa,
rozliczenia, kontrola wydatków, itp. nie przekracza 15% wszystkich wydatków.
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Cele strategiczne funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania
Utrzymanie realizacji programu Akademii Młodzieżowej oraz jego rozwój, czyli tworzenie nowych
Ośrodków, uzależnione są od zachowania i zwiększenia wpływów do Skarbca Dobrego Wychowania.
Cele na najbliższe lata:
1. Zwiększenie przychodów do funduszu - Pomimo wielu zgłoszeń i zainteresowania
programem Akademii Młodzieżowej nie możemy otwierać nowych Ośrodków, ponieważ
brakuje środków na pokrycie kosztów w pierwszych latach ich działalności.
2. Dywersyfikacja źródeł przychodów do funduszu - Obecnie prawie 80% przychodów do
funduszu Skarbiec Dobrego Wychowania stanowią drobne darowizny od osób
indywidualnych. Utrzymanie i powiększenie tego źródła przychodów, czy znalezienie nowych
darczyńców, wymaga ciągłych dużych nakładów na promocję funduszu.
3. Zbudowanie kapitału żelaznego – Fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania nie dysponuje
żadnymi rezerwami kapitałowymi, wydatki pokrywane są z bieżących darowizn. Skutkiem
tego jest brak możliwości planowania wydatków oraz niepewność co do stabilności
przychodów (darowizn).
W latach 2018-2020 planujemy zebrać dodatkowe 200 000 zł, które zasilą fundusz Skarbiec Dobrego
Wychowania. Połowa z zebranej kwoty, czyli 100 000 zł, zasili kapitał żelazny funduszu, stanowiący
bazę dla przyszłych wydatków. Druga połowa zebranej kwoty, czyli kolejne 100 000 zł, pokryje bieżące
wydatki funduszu, w szczególności pozwoli otworzyć nowe Ośrodki Akademii Młodzieżowej.
P L A N O WA N A S T R U K T U R A D A R O W I Z N N A
F U N D U S Z S K A R B I E C D O B R E G O W YC H O WA N I A
Zbiórki publiczne
10%

Darowizny od
przedsiębiorców
30%

Zysk z kapitału
żelaznego
10%

Darowizny od osób
indywidualnych
50%

Skarbiec Dobrego Wychowania

Wsparcie – inwestycja w młode pokolenie
Fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania można wesprzeć wpłacając darowiznę finansową na konto Fundacji
Szczęśliwe Dzieciństwo:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9, 20-113, Lublin
Alior Bank Spółka Akcyjna Oddział w Lublinie
ul. Krakowskie Przedmieście 68, 20-076 Lublin
nr konta: 64 2490 0005 0000 4600 4352 0652
Każdy darczyńca otrzymuje tytuł mecenasa wspierającego misję dobrego wychowanie dzieci i młodzieży.
Fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania informuje opinię publiczną o wsparciu, które otrzymuje oraz stara
się dziękować wszystkim mecenasom, wymieniając ich wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Oczywiście,
wedle życzenia, mecenas może pozostać anonimowy.

Tytuły Mecenatu:

Złoty Mecenas
Darowizna powyżej 10 000 zł lub regularne wpłaty min. 500 miesięcznie.

Srebrny Mecenas
Darowizna powyżej 5 000 zł lub regularne wpłaty min. 300 miesięcznie.

Brązowy Mecenas
Darowizna poniżej 5 000 zł lub regularne wpłaty min. 200 miesięcznie.

Mecenas
Darowizna poniżej 500 zł.
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Inne formy zaangażowania
Akademia Młodzieżowa to dziesiątki młodych ludzi, wolontariuszy i wychowawców, realizujących wiele
projektów oraz inicjatyw. Zapraszamy również do innych form zaangażowania się w misję dobrego
wychowania młodego pokolenia.

Fundusz wieczysty
Fundusz wieczysty jest jedną z form współczesnej filantropii indywidualnej i instytucjonalnej. Ma osobisty
charakter, odzwierciedla zainteresowania i buduje prestiż darczyńcy, stawiając tym samym „żywy pomnik”
wyznawanych idei i kluczowych wartości. Fundusz wieczysty zapewnia długofalowe wsparcie celów, które są
bliskie fundatorowi. Realizację dążeń umożliwiają środki finansowe stanowiące nienaruszalny kapitał żelazny,
który jest bezpiecznie inwestowany, a dochody z inwestycji przeznaczane są na realizację celów Funduszu.
Dzięki temu fundusz wieczysty jest najsprawniejszą i najbardziej dostosowującą się do potrzeb darczyńcy
formą działalności dobroczynnej.
Fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania umożliwia powołanie funduszu
wieczystego, który będzie realizował cele wyznaczone przez fundatora.
Fundusz zakłada się najczęściej przekazując jednorazowo znaczącą
darowiznę, czasami jest to zapis spadkowy. Fundatorem może być osoba
indywidualna rodzina, przedsiębiorstwo lub grupa osób. Nazwa i cele
funduszu mogą być powiązane z nazwiskiem lub nazwą Fundatora.
Skarbiec Dobrego Wychowania jest operatorem powstałego funduszu wieczystego, pilnuje celowości
wydatków, dba o utrzymanie kapitału żelaznego oraz informuje fundatora o skuteczności realizacji
zakładanych celów.
Na przykład fundusz wieczysty może powołać grupa przedsiębiorców lokalnych z miejscowości X, którzy chcą
wspierać zdolną młodzież zamieszkującą na danym terenie. Przedsiębiorcy zbiorą fundusze i wpłacą je, jako
żelazny kapitał założycielski wieczystego funduszu stypendialnego miasta X. Skarbiec Dobrego Wychowania,
jako operator funduszu, przygotuje regulamin funduszu, powoła komisję do wyłonienia stypendystów, rozda
stypendia, a także zabezpieczy kapitał żelazny w taki sposób, żeby nie tracił na wartości i pozwolił realizować
stawiane przez fundatorów cele w długim okresie.

Wolontariat pracowniczy
Zapraszamy zorganizowane grupy pracownicze do współtworzenia
dzieła dobrego wychowania. Wolontariusze pomagają nam m.in. przy
remoncie ośrodków, tworzeniu infrastruktury dydaktycznej,
szkoleniach i pomocy w nauce wychowankom. Wspólna praca
wolontarystyczna sprzyja integracji pracowników, zwiększenia
motywację, a także poprawia wizerunek firmy jako pracodawcy. Po
zakończonej pracy, grupy pozostają na spotkaniu z poczęstunkiem i
dodatkowymi atrakcjami. Program i zakres prac zawsze ustalany jest
indywidualnie w zależności od specyfiki zespołu pracowniczego.

Skarbiec Dobrego Wychowania

Mentoring
Poszukujemy mentorów, którzy chcą służyć stypendystom Skarbca Dobrego Wychowania swoim
doświadczeniem zawodowym i osobistym. Organizujemy wizyty studyjne, spotkania i szkolenia, która
pozwalają młodym ludziom poznać ludzi pełnych pasji, zaangażowanych w to, co robią, pracujących dla dobra
innych. Prowadzimy również specjalny program tutoringu indywidualnego dla najlepszych stypendystów
Skarbca Dobrego Wychowania.

Zbiórka makulatury
Zorganizuj zbiórkę makulatury i foli przemysłowej, aby dochód z jej sprzedaży
przekazać na cel wsparcia Skarbca Dobrego Wychowania. Przedsiębiorstwa
kontaktują się z naszą organizacją, gdy chcą przekazać niepotrzebne surowce
wtórne. Dla ładunków większych niż 500 kg surowców organizujemy odbiór z
wskazanego punktu. Prowadzimy również akcje zbiórki makulatury od firm
ogólnopolskich, posiadających wiele oddziałów – oddziały przesyłają
makulaturę do naszej Fundacji, a my następnie oddajmy zebrane surowce do recyklingu.

Kartki świąteczne
Dwa razy do roku, przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia, przygotowujemy kartki świąteczne,
będące cegiełkami na rzecz dobrego wychowania. Kartki drukowane są indywidualnie dla każdego ze
sponsorów, znajdują się na nich życzenia, logotyp sponsora oraz informacja o wsparciu Skarbca Dobrego
Wychowania.
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Kontakt:
Kontakt dla darczyńców indywidualnych:
Iwona Sławińska
tel. 512 440 046
e-mail: iwona.slawinska@fsd.lublin.pl

Kontakt dla darczyńców instytucjonalnych/przedsiębiorstw oraz w sprawie innych form zaangażowania
(fundusze wieczyste, wolontariat, zbiórki makulatury):
Marcin Czakon
tel. 512 440 046
e-mail: marcin@fsd.lublin.pl
Akademia Młodzieżowa
ul. Ks. Michała Słowikowskiego 1,
20-124 Lublin
e-mail: akademia@fsd.lublin.pl
Fundusz Skarbiec Dobrego Wychowania prowadzony jest przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin
tel.: 81 534 66 31, fax: 81 532 90 18
biuro@fsd.lublin.pl
NIP: 712-01-67-025
REGON: 004173022
KRS: 0000094228
Konto Bankowe:
Alior Bank Spółka Akcyjna Oddział w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 68, 20-076 Lublin,
Nr konta w PLN: 64 2490 0005 0000 4600 4352 0652
Nr konta w USD: PL13 2490 0005 0000 4600 8935 4070
Nr konta w EURO: PL14 2490 0005 0000 4600 5433 0844
Kod SWIFT (BIC) Alior Banku SA: ALBPPLPW

