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Organizacje Pozarządowe mogą korzystać z różnych źródeł 

finansowania swoich pomysłów. Mogą to być źródła 

wewnętrzne lub zewnętrzne. Źródła wewnętrzne, czyli składki 

lub zyski wypracowane przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej, przeznaczone na finansowanie działalności 

statutowej organizacji. Źródła zewnętrzne, czyli darowizny, 

sponsoring, 1%, zbiórki oraz dotacje. Granty są najczęstszą 

formą finansowania działalności Organizacji Pozarządowych, 

mogą one pochodzić ze środków publicznych jak i prywatnych.  

Warto szukać możliwości uzyskania dotacji na działalność 

swojej  organizacji:  stowarzyszenia,  fundacji   

czy  klubu sportowego. Na stronie www.ngo.leszno.pl  

w zakładce FUNDUSZE  zamieszczane  są informacje    

o  aktualnych   konkursach i dotacjach.   

Jeśli masz pomysł na ciekawe i potrzebne działania, chcesz je 

zrealizować, ale potrzebujesz funduszy, zaglądaj na naszą 

stronę!   

Jeśli wcześniej niż my trafiłeś na ciekawe ogłoszenie o konkursie, podziel się z nami tą 

informacją, a my umieścimy ją na naszej stronie  internetowej,  by  inne  organizacje  mogły   

z niej skorzystać!   

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi Urzędu Miasta Leszna 

prowadzi doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie:  

• poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne);  

• konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet);  

• pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych;  

• tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.  

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.  

KONTAKT:   

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

Urząd Miasta Leszna  

Al. Jana Pawła II 21 a  

Tel. 65 529 54 03  
 

  

http://www.ngo.leszno.pl/
http://www.ngo.leszno.pl/
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  Aktualne konkursy  
 

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych w zakresie ochrony zdrowia zwalczanie narkomanii w 2022 r. – 15 czerwca 2022 

r. 

 

FUNDATOR: Miasto Leszno 

 

CEL KONKURSU: Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży przez popularyzację 

metody harcerskiej jako działania alternatywne wobec uzależnień. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

– realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską, 

 – liczba odbiorców będących uczestnikami zadania, 

 – uczestnictwo w akcjach Aktywne Obywatelskie Leszno,  

– zorganizowanie wyjazdu dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach zbiórek 

harcerskich. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 10 tys. zł, wkład własny minimum 20% kosztów całkowitych 
(minimum 5% wkładu osobowego, minimum 15% wkładu finansowego). 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 15 czerwca 2022 r.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od podpisania umowy do 30 września 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/9487/bu-524-1-2022 

 

KONTAKT: 

Katarzyna Tomaszewska tel: 65 547 68 43 
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Rządowy Program Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022 
 

Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji rzemieślniczych  

w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu 

realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia 

dualnego. – 20 czerwca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji rzemieślniczych  

w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji 

działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego. 

Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację dwóch zadań: 
• Zadanie 1.: Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji 

rzemieślniczych 
• Zadanie 2.: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

 

Zadanie 1.: Wsparcie instytucjonalne i infrastrukturalne organizacji rzemieślniczych  

 

1.1. Rozwój potencjału infrastrukturalnego organizacji rzemieślniczych 

1.2. Rozwój potencjału organizacyjnego rzemiosła 

1.3 Partnerstwa lokalne 

 

Zadanie 2.: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle  

 

2.1. Konkursy o zawodach i konkursy zawodowe dla dzieci i młodzieży 

2.2 Eventy promujące naukę zawodu w rzemiośle 

2.3 Materiały promocyjne i edukacyjne 

2.4 Specjalistyczne szkolenia zawodowe dla uczniów rzemiosła 

2.5. Konsultacje i szkolenia z zakresu prowadzenia kształcenia dualnego 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP);  

• 34 izby rzemiosła i przedsiębiorczości;  

• cechy rzemiosł i przedsiębiorczości, zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń 

Krajowego Rejestru Sądowego 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 120 tys. PLN. Do 100% dofinansowania. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 20 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.  
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://niw.gov.pl/rzadowy-program-polski-inkubator-rzemiosla-edycja-2022-startuje-

konkurs/ 

 

KONTAKT: 

Szczegółowe pytania na temat Konkursu Polski Inkubator Rzemiosła Edycja 2022  można 

kierować w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-327 w godz. 10:00-

15:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pod adres: pir@niw.gov.pl 

 

Pomoc w Domu Dziecka 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022r. – 21 czerwca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Miasto Leszno 

 

CEL KONKURSU: Głównym celem zadania jest zapewnienie 14 dzieciom właściwych warunków 
do życia i rozwoju w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie 
Miasta Leszna. 

Cele szczegółowe zadania to: 

▪ zaspokojenie potrzeb bytowych; 
▪ zapewnienie bezpieczeństwa psychofizycznego; 
▪ kompensacja deficytów w sferze emocjonalno-psychicznej, społecznej, edukacyjnej  

i zdrowotnej; 
▪ socjalizacja i rozwój; 
▪ korygowanie niewłaściwych postaw; 
▪ podtrzymywanie i wzmacnianie prawidłowych więzi rodzinnych; 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

1. Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w okresie od 
01.01.2022 do 30.06.2022 roku zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku,  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

2. Opracowanie i realizowanie indywidualnych planów pomocy dzieciom. 
3. Dostarczanie dzieciom odpowiedniego wyżywienia, artykułów higieny osobistej, 

odzieży i obuwia, podręczników i przyborów szkolnych, zabawek, leków i środków 
medycznych. 

4. Organizowanie dzieciom zajęć wychowawczych, korekcyjnych, kompensacyjnych, 
terapeutycznych oraz przygotowujących do samodzielnego życia w społeczeństwie. 

mailto:pir@niw.gov.pl
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5. Współpraca z rodzinami biologicznymi dzieci poprzez umożliwienie spędzania 
wspólnego czasu i urlopowania dzieci do rodziców/ opiekunów. 

6. Zabezpieczenie realizacji procesu kształcenia na poziomie szkolnym i przedszkolnym. 
7. Zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki medycznej, w tym specjalistycznej. 
8. Umożliwienie uczestniczenia dzieci w wydarzeniach kulturalnych, artystycznych  

i rekreacyjnych. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową  

w dziedzinie niniejszego konkursu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 436 800,00 zł. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 21 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/158 

 

KONTAKT: 

Pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1, tel.661 213 131, 

ngo@moprleszno.pl 

 

Konkurs MSWiA: Propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych i 

etnicznych lub języku regionalnym 
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację  

w 2022 r. zadań publicznych z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Propagowanie wiedzy o mniejszościach 

narodowych i etnicznych lub języku regionalnym. – 23 czerwca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

CEL KONKURSU: Celem realizacji zadań, przy pozostawionej swobodzie wyboru działań, 

powinna być ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej co najmniej jednej 

mniejszości lub zachowanie i rozwój języka regionalnego poprzez popularyzowanie wiedzy  

o danej mniejszości narodowej lub etnicznej lub wiedzy o języku regionalnym. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Cele konkursu Oferenci mogą realizować poprzez zapewnienie w trakcie realizacji zadania - 

jak najszerszemu kręgu odbiorców, zarówno należących do mniejszości, której dotyczy 

zadanie publiczne lub społeczności posługującej się językiem regionalnym jak i do innych 

mniejszości oraz społeczeństwa większościowego - możliwości zapoznania się , co najmniej, 

z: 

1) historią, liczebnością oraz największymi skupiskami co najmniej jednej z mniejszości; 
2) niektórymi z ważniejszych przejawów tożsamości kulturowej co najmniej jednej z 
mniejszości; 
3) elementami lub wydarzeniami definiującymi tożsamość kulturową co najmniej jednej 
mniejszości; 
4) dorobkiem kulturalnym co najmniej jednej mniejszości; 
5) najistotniejszymi z punktu widzenia wykonawcy zadania prawami przysługujących 
przedstawicielom mniejszości; 
6) przykładami działań podejmowanych w celu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 
kulturowej co najmniej jednej z mniejszości. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania publicznego 

w ramach konkursu są:  

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, 

bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi 

osobami prawnymi, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,  

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego,  

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

4) spółdzielnie socjalne,  

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U z 2020 r.  poz. 1133, z późn. zm.), które (przesłanki łączne): 

 • nie działają w celu osiągnięcia zysku,  

• przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych,  

• nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy  

i pracowników. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączny budżet 585 tys. PLN. Do 100% dofinansowania. 

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 23 czerwca 2022 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2022-r-zadan-

publicznych-z-zakresu-dzialan-na-rzecz-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-

regionalnego-pn-propagowanie-wiedzy-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-lub-

jezyku-regionalnym 

 

KONTAKT: 

W przypadku pytań, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu, pod 

numerem telefonu (022) 60 172 20. 

 

Konkurs MSWiA: Propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych i 

etnicznych lub języku regionalnym 
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację  

w 2022 r. zadań publicznych z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych  

i etnicznych oraz języka regionalnego pn. Propagowanie wiedzy o mniejszościach 

narodowych i etnicznych lub języku regionalnym. – 23 czerwca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

 

CEL KONKURSU: Celem realizacji zadań, przy pozostawionej swobodzie wyboru działań, 

powinna być ochrona, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej co najmniej jednej 

mniejszości lub zachowanie i rozwój języka regionalnego poprzez popularyzowanie wiedzy  

o danej mniejszości narodowej lub etnicznej lub wiedzy o języku regionalnym. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

 

Cele konkursu Oferenci mogą realizować poprzez zapewnienie w trakcie realizacji zadania - jak 

najszerszemu kręgu odbiorców, zarówno należących do mniejszości, której dotyczy zadanie 

publiczne lub społeczności posługującej się językiem regionalnym jak i do innych mniejszości 

oraz społeczeństwa większościowego - możliwości zapoznania się , co najmniej, z: 

1) historią, liczebnością oraz największymi skupiskami co najmniej jednej z mniejszości; 
2) niektórymi z ważniejszych przejawów tożsamości kulturowej co najmniej jednej z 
mniejszości; 
3) elementami lub wydarzeniami definiującymi tożsamość kulturową co najmniej jednej 
mniejszości; 
4) dorobkiem kulturalnym co najmniej jednej mniejszości; 
5) najistotniejszymi z punktu widzenia wykonawcy zadania prawami przysługujących 
przedstawicielom mniejszości; 
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6) przykładami działań podejmowanych w celu ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości 
kulturowej co najmniej jednej z mniejszości. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o dofinansowanie realizacji zadania publicznego 

w ramach konkursu są:  

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, 

bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi 

osobami prawnymi, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,  

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 

publicznego,  

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

4) spółdzielnie socjalne,  

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 

spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 

(Dz. U z 2020 r.  poz. 1133, z późn. zm.), które (przesłanki łączne): 

 • nie działają w celu osiągnięcia zysku,  

• przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych,  

• nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy  

i pracowników. 
 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Łączny budżet 585 tys. PLN. Do 100% dofinansowania. 

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 23 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-w-2022-r-zadan-

publicznych-z-zakresu-dzialan-na-rzecz-mniejszosci-narodowych-i-etnicznych-oraz-jezyka-

regionalnego-pn-propagowanie-wiedzy-o-mniejszosciach-narodowych-i-etnicznych-lub-

jezyku-regionalnym 

 

KONTAKT: 

W przypadku pytań, dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu, pod 

numerem telefonu (022) 60 172 20. 
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Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na 

temat chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera 
 

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia 

publicznego, pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej na 

temat chorób otępiennych, w tym choroby Alzheimera, w ramach Zadania 3 Wspieranie 

aktywności społecznej seniorów oraz poprawa związanej ze zdrowiem jakości życia osób 

starszych, Celu Operacyjnego 5 Wyzwania demograficzne, Narodowego Programu Zdrowia 

2021-2025. Oferty można składać do 24 czerwca 2022 roku. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Zdrowia 

 

O PROGRAMIE: Przedmiotem konkursu jest wybór jednego Realizatora, którego zadaniem 

będzie przeprowadzenie w latach 2022-2023 kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat 

zaburzeń otępiennych, w tym choroby Alzheimera, obejmującej przygotowanie  

i publikację/emisję materiałów promocyjno-informacyjnych w mediach. 

 

CEL KAMPANII: Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat 

zaburzeń otępiennych, w tym ich objawów i wagi wczesnego rozpoznania choroby, a także 

kształtowanie właściwych postaw wobec chorych i ich bliskich. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

W ramach realizacji zadania oczekuje się od Realizatora: 
a. W 2022 r. – co najmniej: 
− Przeprowadzenia prac przygotowawczych do realizacji kampanii, w tym opracowania jej 
założeń, planu i projektów materiałów informacyjno-promocyjnych. 
− Przekonsultowania projektów materiałów informacyjno-promocyjnych i opracowania ich 
ostatecznych wersji do emisji/publikacji, po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Zdrowia. 
− Przeprowadzenia badania poziomu wiedzy i świadomości odbiorców kampanii na temat 
zaburzeń otępiennych przed rozpoczęciem kampanii (metodą CATI). 
− Rozpoczęcia realizacji kampanii w telewizji, radio, Internecie. 
b. Do końca 2023 r. – co najmniej: 
− Kontynuacji kampanii w telewizji, radio, Internecie, w tym przygotowania i emisji  
w Internecie animowanych filmów informacyjno–edukacyjnych. 
− Przeprowadzenia badania poziomu wiedzy i świadomości odbiorców kampanii na temat 
zaburzeń otępiennych po zakończeniu kampanii (metodą CATI). 
− Przeprowadzenia ewaluacji końcowej zadania. 
2. Działania komunikacyjne w ramach kampanii mają doprowadzić do: 
a. Zrozumienia czym są zaburzenia otępienne, że dotykają coraz większej liczby osób i nie 
należy ich mylić ze standardowymi objawami starzenia. 
b. Zrozumienia jakie skutki zaburzenia otępienne wywołują w codziennym życiu chorych i ich 
bliskich. 
c. Zrozumienia jak ważna jest profilaktyka i wczesna diagnoza. 
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d. Zbudowania postawy obywatelskiej polegającej na sprzeciwie wobec dyskryminacji i 
izolacji osób chorych i ich bliskich. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Oferentem/Realizatorem2) zadania mogą być podmioty, 

których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami 

określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym 

organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057, z późn. zm.).  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 24 czerwca 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/przygotowanie-i-przeprowadzenie-kampanii-edukacyjno-

informacyjnej-na-temat-chorob-otepiennych-w-tym-choroby-alzheimera  

 

KONTAKT: Dodatkowo wyjaśnienia udzielane będą w dni robocze w godzinach 10.00-

12.00 pod numerem telefonu 539 147 688 lub 882 358 613. 

 

 

Szkoła z klimatem  
 

Zgłoszenia w ramach konkursu mogą przesyłać publiczne i niepubliczne szkoły 

ponadpodstawowe działające w miastach. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini 

MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy. 

Ostateczny termin przesyłania prac konkursowych upływa 24 czerwca 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

O KONKURSIE: Zadaniem konkursowym jest przygotowanie mini MPA – miejskiego planu 

adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje 

działań adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej 

bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. 

 

Przykładowe działania, które mogą zawierać eko-projekty zgłoszone w ramach konkursu to: 

łąki kwietne, zielone ściany i dachy, gromadzenie i zagospodarowanie deszczówki, domki dla 

owadów, ścieżki rowerowe i ławeczki na terenie szkoły i w jej otoczeniu. 

 

CEL KONKURSU: 

1. Popularyzowanie wiedzy o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. 

2. Uwrażliwianie młodzieży na kwestie ochrony środowiska i aktywizacja do działania w tym 

kierunku. 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/przygotowanie-i-przeprowadzenie-kampanii-edukacyjno-informacyjnej-na-temat-chorob-otepiennych-w-tym-choroby-alzheimera
https://www.gov.pl/web/zdrowie/przygotowanie-i-przeprowadzenie-kampanii-edukacyjno-informacyjnej-na-temat-chorob-otepiennych-w-tym-choroby-alzheimera
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3. Zainteresowanie młodzieży zagadnieniami zmian klimatu, jak również działaniami 

mającymi na celu zmniejszenie lub uniknięcie ich negatywnych skutków. 

4. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i umiejętności prezentacji efektów pracy 

zespołowej. 

5. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych. 

Zadanie konkursowe to przygotowanie mini MPA – miejskiego planu adaptacji do zmian 

klimatu dla terenu szkoły i jej najbliższej okolicy, obejmującego propozycje działań 

adaptacyjnych, które mogłyby być wykonane na terenie należącym do szkoły i jej 

bezpośredniego sąsiedztwa – otaczających domów, ulic, placów, parków, budowli itp. 

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ: 

Publiczne i niepubliczne miejskie szkoły ponadpodstawowe. 

Szkoły które biorą udział w konkursie muszą mieć siedzibę w mieście. 

Uczestnikami konkursu mogą być zespoły projektowe uczniów (maks. 20 osób lub jedna klasa), 

pod kierownictwem opiekuna (nauczyciela), przy czym uczestnicy muszą być uczniami jednej 

szkoły w ramach klas w szkołach ponadpodstawowych. 

W konkursie może wziąć udział dowolna liczba Zespołów projektowych z każdej szkoły. 

Uczestnicy mogą być członkami tylko jednego Zespołu projektowego. 

 

NAGRODY:  

1. Nagroda główna przyznawana jest szkole na realizację zwycięskiego projektu lub jego części, 

a także działań edukacyjnych w zakresie zapoznania z zagadnieniami adaptacji do zmian 

klimatu wszystkich uczniów szkoły. 

2. Wyróżnienie przyznawane jest szkole na działania edukacyjne w zakresie zapoznania  

z zagadnieniami adaptacji do zmian klimatu wszystkich uczniów szkoły. 

– nagroda główna: 100.000 zł; 

– II nagroda: 50.000 zł, 

– III nagroda: 25.000 zł, 

– wyróżnienia: 2 do 5 wyróżnień po 5.000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 24 czerwca 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.gov.pl/web/nfosigw/konkurs-szkola-z-klimatem  

 

KONTAKT: 

szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl  

 

 

 

 
 

http://www.gov.pl/web/nfosigw/konkurs-szkola-z-klimatem
mailto:szkolazklimatem@nfosigw.gov.pl
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Pomoc żywnościowa i zapobieganie niedożywieniu obywateli Ukrainy 
 

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  

w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2022 r. – 26 czerwca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Miasto Leszno 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest zapobieganie niedożywieniu osób uciekających przed 

wojną, uchodźców z Ukrainy, w formie zaopatrzenia w niezbędne artykuły spożywcze, środki 

higieny osobistej i środki czystości. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Działania możliwe do realizowania w ramach zadania: 

• Przygotowywanie paczek żywnościowych dla uchodźców z Ukrainy. 
• Dystrybuowanie otrzymanych/pozyskanych artykułów spożywczych, środków higieny 

osobistej i środków czystości. 
• Przyjmowanie i odbieranie darów żywnościowych i innych od pomiotów handlowych 

bądź producentów. 
• Uwrażliwianie społeczeństwa na temat potrzeby dzielenia się z innymi. 
• Umożliwienie właściwego składowania i przechowywania artykułów 

spożywczych/posiłków 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje 

pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) 

prowadzące działalność statutową w dziedzinie niniejszego konkursu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 32 000.00 PLN. Wkład własny - nie mniej niż 5.00 % od wartości 
zadania 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 26 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  od 1 lipca 2022 r. – 31 października 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://leszno.engo.org.pl/konkursy/159 

 

KONTAKT: 

Pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1, tel.661 213 131, 

ngo@moprleszno.pl 
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Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce 
 

ZAJAWKA: Ambasada i konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie 

(NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na wsparcie programów 

propagujących praworządność w Polsce. Program dotyczy jedynie organizacji,  

z wyłączeniem osób fizycznych. Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 

do 50 tys. dolarów. Pełną dokumentację należy przesłać do 27 czerwca (poniedziałek) 2022 

r. do godz. 17:00.  

 

FUNDATOR: Ambasada i Konsulat Stanów Zjednoczonych w Polsce 

 

O PROGRAMIE: Ambasada i konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się  

o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na wsparcie 

programów propagujących praworządność w Polsce. Program dotyczy jedynie organizacji,  

z wyłączeniem osób fizycznych. Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości 

do 50 tys. dolarów. Program dotyczy projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej 

niż 1 listopada 2022 roku.   

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Pozyskane fundusze muszą być spożytkowane na projekty, które: 

• Oferują działalność typu edukacyjnego, taką jak szkolenia, warsztaty, prelekcje nt. 
praworządności dla prawników i ustawodawców 

• Zapewniają warsztaty edukacyjne dla studentów i/lub uczniów szkół średnich nt. 
praworządności 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• O granty mogą się ubiegać polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne  
i edukacyjne oraz media, których wnioski dotyczą wybranych obszarów tematycznych. 

• O dofinansowanie nie powinny się ubiegać organizacje, które obecnie korzystają  
z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie. 

• Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit. 

• Amerykańskie organizacje pozarządowe również mogą się ubiegać o granty, powinny 
jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski. 

• Warunkiem otrzymania grantu jest uzyskanie przez organizację numeru NCAGE oraz 
dokonanie rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok). 
Instrukcje znajdują się w części F. Prosimy o niezwłoczne rozpoczęcie tej procedury, 
ponieważ jej finalizacja może potrwać kilka tygodni. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI:  Organizacje mogą się ubiegać o dofinansowanie w wysokości do 50 
tysięcy dolarów. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 27 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Program dotyczy projektów, których realizacja rozpocznie się 

nie wcześniej niż 1 listopada 2022 roku.  Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 

miesięcy. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_praworzadnosc/  

 

KONTAKT: Wszelkie pytania dotyczące programu grantów ambasady USA należy kierować na 

adres: grantspoland@state.gov.   

 

Pozytywnie Otwarci - granty w obszarze edukacji i profilaktyki HIV/AIDS 

W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie projektów związanych   
z edukacją w obszarze profilaktyki HIV/AIDS. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa 
szanse na uzyskanie dofinansowania. Wnioski o granty mogą składać organizacje 
pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz publiczne placówki ochrony 
zdrowia. – 30 czerwca 2022 r. 

FUNDATOR: Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 

CEL KONKURSU: Cel: promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do 
podjęcia działań w dwóch obszarach: 

1. Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób 
zakażonych HIV i chorych na AIDS. 

2. Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu 
społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań 
ryzykownych. 
Jeden wnioskodawca może złożyć maks. 3 projekty w ramach jednego naboru. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Realizacja działań w następujących obszarach: 

1. Profilaktyka zakażeń HIV i/lub HCV prowadzona w przestrzeni miejskiej oraz podczas 
imprez masowych, wspierana komunikacją w Internecie ze szczególnym 
uwzględnieniem mediów społecznościowych. 

2. Działania na rzecz promocji testowania w kierunku zakażenia HIV i/lub HCV skierowane 
w szczególności do osób mieszkających poza dużymi aglomeracjami miejskimi oraz 
cudzoziemców, z uwzględnieniem takich możliwości, jak testy do samodzielnego 
wykonania czy korzystanie z PKD. 

https://pl.usembassy.gov/pl/education-culture-pl/program-grantow/nofo_praworzadnosc/
mailto:grantspoland@state.gov
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3. Kierowane do osób z nowo wykrytym zakażeniem HIV działania edukacyjne 
zachęcające do szybkiego kontaktu z lekarzem chorób zakaźnych i niezwłocznego 
rozpoczęcia terapii ARV jako sposób na opanowanie rozwijającego się zakażenia oraz 
skuteczna forma profilaktyki. 

4. Edukacja osób seropozytywnych w zakresie korzystania z telemedycyny, zarówno 
w kontekście kontaktów z lekarzami chorób zakaźnych oraz lekarzami innych 
specjalności, jak i uzyskania wsparcia psychologicznego, prawnego itp. 

5. Wsparcie dla przebywających w Polsce cudzoziemców żyjących z HIV/AIDS i/lub HCV,  
a także poszukujących informacji na ten temat dostępnych w ich języku ojczystym. 

Projekty powinny zakładać opcję i możliwość przeprowadzenia wszystkich aktywności  
w formie wirtualnej za pośrednictwem np. internetu w razie wprowadzenia przez władze 
publiczne ograniczeń ze względów pandemicznych lub pozostałych przyczyn, które by 
uniemożliwiały lub znacząco utrudniały realizację działań w formie tradycyjnej. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Organizacje pozarządowe. 
2. Jednostki samorządu terytorialnego. 
3. Publiczne placówki ochrony zdrowia. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: maks. 30.000 zł. Wkład własny nie jest wymagany, ale zwiększa 
szanse na uzyskanie dofinansowania.               

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 czerwca 2022 r. 

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.01 - 31.12.2023 r. 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 
konkursu http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html 

KONTAKT: 
e-mail: biuro@pozytywnieotwarci.pl 
telefon: +48 603 663 822 

Sąsiedzka Pomoc! 
 

Wraz z Fundacją Salling, sieć marketów Netto inicjuje program pomocowy, w ramach 

którego zostanie wspartych minimum 100 inicjatyw na rzecz uchodźców z Ukrainy. Co 

tydzień będzie wybieranych kilka zgłoszeń, które otrzymają od fundatora finansowanie. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.06.2022r. 

 

FUNDATOR: Fundacja Salling 

 

ORGANIZATOR: sieć marketów Netto 

 

http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html
mailto:biuro@pozytywnieotwarci.pl
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PARTNER SPOŁECZNY: Związek Ukraińców w Polsce 

 

O PROGRAMIE: 24 lutego życie mieszkańców Ukrainy diametralnie się zmieniło. Kraj 

opanowała wojna, a wiele osób było zmuszonych uciec. Polacy otoczyli ich wsparciem i opieką. 

By pomagać, zjednoczyliśmy się wszyscy. Netto, w odpowiedzi na potrzeby płynące z różnych 

stron Polski, zainicjowało program pomocowy. Fundusze na jego realizację przekazała 

Fundacja Salling, która od wielu lat działa, by ludziom żyło się lepiej. Program będzie polegać 

na finansowaniu inicjatyw lokalnych mających na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie: zdrowia lub edukacji lub integracji społecznej, 

których realizacja nie przekroczy każdorazowo kwoty 15.000,00 PLN. Inicjatywy będą mogły 

być przedstawiane przez Uczestników, w ramach Programu, poprzez przygotowaną przez 

Organizatora stronę internetową, prowadzoną pod adresem: www.sasiedzkapomoc.netto.pl 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Sąsiedzkiej Pomocy zostanie 

wspartych minimum 100 inicjatyw na rzecz ukraińskich dzieci i ich opiekunów, w zakresie 

zdrowia, edukacji i integracji społecznej. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje wiemy, że 

często są to prośby o sfinansowanie m.in., wyprawek szkolnych, wyposażenia miejsc pobytu 

uchodźców, pokrycia kosztów wyżywienia w przedszkolach czy kosztów leczenia. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O wsparcie mogą ubiegać się osoby prywatne, a także firmy  

i podmioty takie jak szkoły, przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, rady osiedli czy 

fundacje. Lokalni inicjatorzy, którzy dzięki tym środkom pomogą ukraińskim dzieciom i ich 

opiekunom w zakresie edukacji, zdrowia i integracji społecznej. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna kwota wsparcia to 15 000 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 czerwca 2022r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://sasiedzkapomoc.netto.pl/  

 

KONTAKT: 

Kontakt dostępny przez formularz na stronie organizatora. 

 

Program wyrównywania różnic między regionami III 
 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Wnioski należy 

składać do 30 czerwca 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

https://sasiedzkapomoc.netto.pl/
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CEL PROGRAMU: 

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. 

Celami operacyjnymi programu są: 

1. przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych 

przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie 

mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych 

zamieszkujących te budynki; 

2. zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych 

oraz środowiskowych domów samopomocy; 

3. zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób 

prawnych; 

4. zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji 

pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; 

5. zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne; 

6. zwiększenie dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na 

terenach powiatów pozbawionych tych placówek oraz przeciwdziałanie degradacji 

infrastruktury warsztatów terapii zajęciowej na terenach powiatów, gdzie te placówki 

funkcjonują; 

7. zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Do oceny skuteczności działania programu w zakresie wynikającym z realizowanych zadań, 

przyjmuje się następujące, coroczne wskaźniki produktu: 

1. od 2020 roku - co najmniej w 100 wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zostanie 

zapewniona dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te 

budynki, 

2. co najmniej w 250 obiektach będących urzędami, placówkami edukacyjnymi lub 

środowiskowymi domami samopomocy zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne; 

3. co najmniej 10 spółdzielni socjalnych osób prawnych uruchomi działalność; 

4. co najmniej 220 mikrobusów i 70 autobusów zacznie zaspokajać potrzeby transportowe 

osób niepełnosprawnych; 

5. co najmniej w 10 projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób 

niepełnosprawnych zapewnione zostaną przez PFRON środki na wymagany wkład własny 

beneficjentów; 

6. co najmniej w jednym powiecie, na terenie którego brak było warsztatu terapii zajęciowej 

taki warsztat powstanie, a od 2020 roku na terenie 20 powiatów wykonane zostaną  

w funkcjonujących warsztatach terapii zajęciowej remonty albo modernizacje służące 

zapewnieniu utrzymania właściwych warunków rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

w powiatach uczestniczących w programie nastąpi 15% wzrost wydatkowania środków 

algorytmu na zadania dotyczące aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Ze środków PFRON może być udzielana pomoc w formie dofinansowania projektów 

realizowanych w ramach obszarów, o których mowa w rozdziale VI programu. 

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu mogą być objęte,  

w ramach: 

1. obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) – część 

kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do 

lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne; 

2. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych 

domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  

i komunikowania) – część kosztów likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub 

środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszania się i komunikowania; 

3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia 

spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla 

osób niepełnosprawnych; 

4. obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania 

pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych; 

5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 

aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów 

pomocy w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; 

6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej albo przeciwdziałanie degradacji 

infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia nowego 

lub remont albo modernizacja istniejącego warsztatu terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, 

remontowe, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia); 

7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych) – koszty wynikające z zadań, o których mowa w  art. 11, 12a, 13, 26, 26d, 

26e, 26g, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Adresatami pomocy mogą być dla: 

1. obszaru A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - zarządcy 

w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych; 

2. obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych 

domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się  

i komunikowania) – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub 

środowiskowe domy samopomocy; 

3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje 

pozarządowe; 

4. obszaru D (likwidacja barier transportowych): 

placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje 

pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, 



     

20  

   

jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, 

gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem 

placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych; 

5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 

aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje 

pozarządowe; 

6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) - jednostki samorządu terytorialnego 

lub organizacje pozarządowe, 

7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych) - powiaty. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

Ze środków PFRON może być udzielana pomoc w formie dofinansowania projektów 

realizowanych w ramach wymienionych obszarów. Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację programu ustalana jest corocznie w planie finansowym PFRON. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 czerwca 2022 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-

wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-

roznic-miedzy-regionami-iii/  

 

KONTAKT: 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

aleja Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa 

22 50 55 500 

 

Certyfikat dla małych księgarni 
 

 „Certyfikat dla małych księgarni” to program własny Instytutu Książki, którego celem 

jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli jako placówek aktywnie 

promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych społeczności. – 30 czerwca 

2022 r. 

FUNDATOR: Instytut Książki 

CEL KONKURSU: Celem programu jest wsparcie małych księgarni oraz wzmocnienie ich roli 

jako placówek aktywnie promujących czytelnictwo i promotorów kultury dla lokalnych 

społeczności. 

Certyfikat dla księgarni jest przyznawany na dwa lata, ale wsparcie finansowe jest udzielone 

tylko w pierwszym roku. 

http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/
http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/dokumenty-programowe/program/tresc-programu-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii/
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadanie obejmujące następujące kategorie wydatków: 

– koszty promocji księgarni; 

– koszty konsultingu i doradztwa; 

– koszty stałe utrzymania lokalu księgarni; 

– koszty realizacji planu proczytelniczego; 

– zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia księgarni. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Małe księgarnie: 

1. Przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro- bądź małego przedsiębiorstwa. 

2. Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

3. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. 

Podmioty prowadzące małe księgarnie, które rozumiane są jako sklepy 

stacjonarne zajmujące się sprzedażą detaliczną książek, w których co najmniej 50% 

przychodów pochodzi ze sprzedaży książek, działające poza krajowymi i międzynarodowymi 

sieciami handlowymi, których oferta kształtowana jest samodzielnie przez księgarza i 

obejmuje produkcję wydawniczą wielu oficyn. 

Wymagania obowiązkowe dla wnioskodawców to: 

1. Uzyskanie w księgarni objętej zadaniem w roku 2021 minimum 50% przychodów 

pochodzących ze sprzedaży książek. 

2. Dostępność w księgarni objętej zadaniem minimum 1000 tytułów, w tym nie więcej niż 

50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni. 

3. Prowadzenie działalności w formie małej księgarni przez minimum dwa lata kalendarzowe. 

4. Liczba księgarni w strukturze wynosi 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie). 

5. Dostępność w ofercie księgarni objętej zadaniem wydawnictw regionalnych. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100%, do 40.000 zł. Wkład własny nie jest wymagany. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: do 30.11.2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://instytutksiazki.pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,certyfikat-dla-malych-

ksiegarni,55.html 

 

KONTAKT: 

Ewa Gąsior, Specjalistka | Dział Analiz i Programów Specjalnych IK 

505 245 827| e.gasior@instytutksiazki.pl 

mailto:e.gasior@instytutksiazki.pl
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Beata Najbar, Specjalistka | Dział Analiz i Programów Specjalnych IK 
509 868 356 | b.najbar@instytutksiazki.pl 

Anna Zagórska, Kierowniczka |Dział Analiz i Programów Specjalnych IK 
694 268 148 | a.zagorska@instytutksiazki.pl 

 

Dobra Drużyna PZU 
 

Program wspiera projekty mające na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu 

życia polegające na organizacji zajęć sportowych, obozów, turniejów i zawodów sportowych 

dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością. – 30 czerwca 

2022 r. 

 

ORGANIZATOR: 

Organizatorem programu jest PZU Życie SA. 

 

O PROGRAMIE: 

Program prewencyjny „Dobra Drużyna PZU” jest realizowany w ramach funduszu 

prewencyjnego PZU Życie SA. 

Cel: ochrona zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia. 

Koszty kwalifikowalne: 

a) koszty wynajmu obiektów sportowych dla celów prowadzenia zajęć sportowych oraz 

organizacji rywalizacji sportowej; 

b) koszty organizacji współzawodnictwa sportowego, w tym m.in: zakup nagród, obsługa 

sędziowska, obsługa medyczna, zapewnienie napojów dla zawodników; 

c) koszty zakupu sprzętu sportowego i strojów; 

d) koszty transportu na zawody sportowe; 

e) koszty wpisowego do rozgrywek i zawodów sportowych; 

f) inne koszty związane z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży po 

wcześniejszym zatwierdzeniu rodzaju kosztu przez Pracownika Zespołu Prewencji w PZU  

i ujęciu ich w umowie. 

Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w trakcie trwania programu. 

 

CEL KONKURSU: 

Program wspiera projekty mające na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu 

życia polegające na organizacji zajęć sportowych, obozów, turniejów i zawodów sportowych 

dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Projekty mające na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia polegające na 

organizacji zajęć sportowych, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 

do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością. 

 

mailto:b.najbar@instytutksiazki.pl
mailto:a.zagorska@instytutksiazki.pl
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

1. Stowarzyszenia lub fundacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

stowarzyszeń zwykłych (wpisane do ewidencji starosty właściwego dla siedziby 

stowarzyszenia) w tym: uczniowskie kluby sportowe, ludowe zespoły sportowe oraz związki 

sportowe. 

2. Kluby sportowe działające jako spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wnioskodawca musi prowadzić działalność w zakresie zajęć rekreacyjnych, treningów  

i rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży do 18-go roku życia, co najmniej od 1 stycznia 2020 r. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 100%, min. 5.000 zł - maks. 15.000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 czerwca 2022 r.  

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.pzu.pl/dobra-druzyna  

 

KONTAKT: 

granty.dobradruzyna@pzu.pl  

 

„Edukacja młodych konsumentów (realizacja w latach 2022-2023)” 
 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert: 
„Edukacja młodych konsumentów” (realizacja w latach 2022-2023). Konkurs jest 
prowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz zarządzenia Prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie 
regulaminu dotacji udzielanych organizacjom konsumenckim (Dz. Urz. UOKiK poz. 2). 
Wnioski należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. 

ORGANIZATOR: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 

O PROGRAMIE:  Przedmiotem konkursu ofert jest realizacja zadania publicznego pt. „Edukacja 
młodych konsumentów (realizacja w latach 2022-2023)”. Zadanie zostało podzielone na 
podzadania: 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce 
konsumenckiej dla dzieci w wieku przedszkolnym, 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć 
edukacyjnych o tematyce konsumenckiej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. 

CEL ZADANIA: Celem zadania jest:  

• zapoznanie najmłodszych dzieci z podstawowymi pojęciami konsumenckimi oraz 

rozwój ich kompetencji konsumenckich,  

• podniesienie świadomości młodzieży w zakresie praw konsumenckich w Internecie,  

http://www.pzu.pl/dobra-druzyna
mailto:granty.dobradruzyna@pzu.pl
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• zainteresowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz szkół 

ponadpodstawowych tematyką konsumencką oraz zachęcenie ich do realizowania 

zajęć w tym zakresie. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Zadanie podzielone jest na 2 podzadania:  

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej  

w przedszkolach dla dzieci 4-5 letnich: 

• Zajęcia mogą być realizowane w przedszkolnych placówkach publicznych oraz 

niepublicznych. 

• Organizacja przeprowadzi zajęcia na podstawie scenariuszy zajęć 

przygotowanych w ramach projektu UOKiK „ABC Małego Konsumenta” 

(„Jestem małym konsumentem” oraz „Robimy przemyślane zakupy”) oraz 

obowiązkowo przy wykorzystaniu gier online: „Sklepowe memo” i „Na 

zakupach”. Scenariusze zajęć oraz gry online dostępne są na stronie 

malykonsument.uokik.gov.pl   

• Zajęcia powinny mieć charakter interaktywny, co oznacza, że będą łączyły 

elementy tradycyjnych zajęć przedszkolnych i zabawy online, a także 

angażowały dzieci w przebieg zajęć.  

• Organizacja wydrukuje i dostarczy scenariusz zajęć dla nauczyciela oraz karty 

pracy dla dzieci biorących udział w zajęciach.  

• Każde dziecko uczestniczące w zajęciach otrzyma dyplom poświadczający udział 

w projekcie. Wzór dyplomu dostępny jest na stronie 

malykonsument.uokik.gov.pl. Organizacja wydrukuje dyplomy na papierze  

o gramaturze co najmniej 170 g/m2 i dostarczy je do placówek.  

• Organizacja jest zobowiązana udokumentować każde zajęcia w formie 

sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

• Organizacja przekaże 2 raporty z ewaluacji zajęć zawierające wnioski  

i rekomendacje dotyczące projektu: po zrealizowaniu wszystkich zajęć 

przewidzianych w 2022 r. oraz po zakończeniu całego zadania w 2023 r. 

2. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych o tematyce konsumenckiej dla 

uczniów szkół ponadpodstawowych: 

• Zajęcia mogą być realizowane w publicznych oraz niepublicznych szkołach 

ponadpodstawowych. Będą odbywać się w formie stacjonarnej, przy czym 

dopuszcza się możliwość przeprowadzenia zajęć w formie zdalnej, jeśli sytuacja 

epidemiologiczna w Polsce uniemożliwi organizację spotkań stacjonarnych.  

• Zajęcia będą realizowane przy wsparciu ekspertów ds. konsumenckich – 

miejskich/powiatowych rzeczników konsumentów lub prawników.  

• Organizacja przeprowadzi zajęcia na podstawie scenariuszy zajęć dostępnych 

na portalu konsument.edu.pl oraz obowiązkowo przy wykorzystaniu 

symulatora pułapek internetowych dostępnego pod tym adresem.  

• Zajęcia powinny mieć interaktywny charakter i angażować uczniów.  
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• Organizacja jest zobowiązana udokumentować każde zajęcia w formie 

sprawozdania, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

• Organizacja przekaże 2 raporty z ewaluacji zajęć zawierające wnioski  

i rekomendacje dotyczące projektu: po zrealizowaniu wszystkich zajęć 

przewidzianych w 2022 r. oraz po zakończeniu całego zadania w 2023 r. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Podmiotem uprawnionym do udziału w konkursie jest ta 

organizacja, do której zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 

publicznego objętego konkursem wynosi: 400 000,00 (słownie: czterysta tysięcy złotych), po 

200 000,00 zł na rok 2022 i 2023. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 czerwca 2022 r.  

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia 

zawarcia umowy (planowany termin: 1 sierpnia 2022 r.) do 31 grudnia 2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu:  

https://uokik.gov.pl/konkursy.php#faq4791 oraz w regulaminie konkursu: 

https://api.ngo.pl/media/get/182560/regulamin-konkursu-na-edukacje-mlodego-

konsumenta.pdf  

 

KONTAKT: UOKiK udziela wyjaśnień na pytania dotyczące zadania konkursowego oraz 

wymogów formalnych, które zostały przekazane przed złożeniem oferty. Należy je przesłać na 

adres email: artur.gluzinski@uokik.gov.pl oraz urszula.adamczyk@uokik.gov.pl. Odpowiedzi 

na zadane pytania będą publikowane na stronie internetowej UOKiK. 

 

 

Fundusz Kultury Solidarności: Ukraina, edycja specjalna. 
 

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza do składania wniosków o granty  

w Europejskiej Fundacji Kultury. Fundusz Kultury Solidarności został pierwotnie utworzony 

jako mechanizm wsparcia europejskich inicjatyw kulturalnych w dobie pandemii. W związku 

z wojną w Ukrainie misja Funduszu nabrała nowego znaczenia. Wnioski należy składać do 30 

czerwca 2022r. 

 

ORGANIZATOR: Europejska Fundacja Kultury 

 

O PROGRAMIE: Wprowadzony przez Europejską Fundację Kultury (ECF) w 2020 r. Fundusz 

Kultury Solidarności został pierwotnie utworzony jako mechanizm odpowiedzi koronowej na 

paneuropejskie inicjatywy kulturalne. Utworzony jako publiczno-filantropijny fundusz 

https://uokik.gov.pl/konkursy.php#faq4791
https://api.ngo.pl/media/get/182560/regulamin-konkursu-na-edukacje-mlodego-konsumenta.pdf
https://api.ngo.pl/media/get/182560/regulamin-konkursu-na-edukacje-mlodego-konsumenta.pdf
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partnerski, wsparł blisko 100 projektów kulturalnych, które przyczyniły się do utrzymania  

i wzmocnienia europejskiej solidarności oraz idei Europy jako wspólnej przestrzeni publicznej 

podczas pandemii blokady. Dziś wojna na Ukrainie nabrała nowego znaczenia dla naszej misji 

Kultury Solidarności i wzywa do finansowania pilnych działań europejskich i kulturalnych 

bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki połączonym zasobom od grupy europejskich 

współfinansujących, Fundusz Kultury Solidarności został ponownie uruchomiony jako 

ogólnoeuropejski wysiłek na samym początku wojny, mający na celu zareagowanie na lokalne 

potrzeby kulturalne. W wyniku swoich wieloletnich programów pracy na Ukrainie iw Europie 

Wschodniej, zespół Funduszu Kultury Solidarności i jego partnerzy oparli się na szerokiej sieci 

inicjatyw kulturalnych na Ukrainie, aby zidentyfikować i odpowiedzieć na takie 

natychmiastowe sytuacje kryzysowe. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Granty dotyczą takich działań, jak krótko- 
lub średnioterminowe europejskie inicjatywy kulturalne w następujących trzech obszarach: 

• dezinformacja, bańki filtrów propagandowych, fałszywe wiadomości, trwająca wojna, 
„infodemia” – poprzez wspieranie niezależnych, alternatywnych i zaufanych 
europejskich (cyfrowych) mediów; 

• zapewnienie i pielęgnowanie bezpiecznych przestrzeni kulturowych dla osób 
uciekających z domów i szukających schronienia na emigracji lub w Ukrainie; 

• przeciwdziałanie siłom fragmentacji poprzez artystyczne i kulturowe projekty, które 
dają nadzieję na przetrwanie trudnych realiów wojny, a także działanie na rzecz 
pokojowej przyszłości Ukrainy i Europy. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Ogólne kryteria kwalifikowalności są następujące: 

• wnioski należy składać w języku angielskim i podawać w nich pełny budżet; 

• wnioskodawcy muszą mieć ukończone 18 lat; 

• wnioskodawcy mogą reprezentować sektor prywatny, publiczny lub obywatelski; 

• Fundusz Kultura Solidarności jest otwarty dla osób (m.in. artystów, aktywistów, 
freelancerów), kolektywów (w tym grup i sieci wolontariuszy) oraz wszelkich form 
prawnych organizacji (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, 
przedsiębiorstwa prywatne, spółdzielnie) działających w takich sektorach, jak 
kreatywny, edukacyjny, opieki zdrowotnej i społecznej, ochrony środowiska, 
praw człowieka, przedsiębiorczości społecznej, rozwoju obszarów wiejskich itp.; 

• wnioskodawcy mogą mieć siedzibę w dowolnym miejscu na świecie, ale ich propozycja 
działania musi być spójna z misją Funduszu. 

• Nie będą przyjmowane propozycje składane przez partie polityczne. Praca Funduszu 
jest ściśle bezstronna. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje dostępne są w trzech kwotach: 

• mała: do 5000 euro; 

• średnia: 5000-20 000 euro; 

• duża: 20 000-40 000 euro. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 czerwca 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://culturalfoundation.eu/stories/culture-of-solidarity-fund-ukraine-edition/  

 

KONTAKT: cos@culturalfoundation.eu 

 

Konkurs grantowy „Pozytywnie Otwarci” 

Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów 
samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Celem Konkursu jest 
promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań  
w dwóch ogólnych Obszarach: Edukacji i aktywizacji w obszarze HIV/AIDS jako przejawu 
wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz Profilaktyki jako podstawowego 
elementu zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności 
wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych. Zgłoszenia  należy składać 
do 30 czerwca 2022 roku. 

 

FUNDATOR: Gilead Sciences Poland Sp. z o.o. 

 

O KONKURSIE: Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, 
organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. 

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do 
podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach: 

• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS jako przejaw wsparcia dla osób 
zakażonych HIV i chorych na AIDS. 

• Profilaktyka jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu 
społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań 
ryzykownych. 

CEL KONKURSU: Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej 
liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach: 

• Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS jako przejaw wsparcia dla osób 
zakażonych HIV i chorych na AIDS. 

https://culturalfoundation.eu/stories/culture-of-solidarity-fund-ukraine-edition/
mailto:cos@culturalfoundation.eu
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• Profilaktyka jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu 
społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań 
ryzykownych. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Udział w Konkursie polega na przedstawieniu na Formularzu Zgłoszeniowym Projektów 
nowych działań w Obszarze lub koncepcji rozwinięcia działań już prowadzonych, a następnie 
wykonaniu zadania konkursowego zgodnie z Projektem.  

W roku 2022 w ramach ogólnych Obszarów, celem Konkursu będzie w szczególności 
zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w bardziej szczegółowych 
Obszarach: 

1. Profilaktyka zakażeń HIV i/lub HCV prowadzona w przestrzeni miejskiej oraz podczas 
imprez masowych, wspierana komunikacją w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem 
mediów społecznościowych. 

2. Działania na rzecz promocji testowania w kierunku zakażenia HIV i/lub HCV skierowane  
w szczególności do osób mieszkających poza dużymi aglomeracjami miejskimi oraz 
cudzoziemców, z uwzględnieniem takich możliwości, jak testy do samodzielnego wykonania 
czy korzystanie z PKD. 

3. Kierowane do osób z nowo wykrytym zakażeniem HIV działania edukacyjne zachęcające 
do szybkiego kontaktu z lekarzem chorób zakaźnych i niezwłocznego rozpoczęcia terapii ARV 
jako sposób na opanowanie rozwijającego się zakażenia oraz skuteczna forma profilaktyki. 

4. Edukacja osób seropozytywnych w zakresie korzystania z telemedycyny, zarówno  
w kontekście kontaktów z lekarzami chorób zakaźnych oraz lekarzami innych specjalności, 
jak i uzyskania wsparcia psychologicznego, prawnego itp. 

5. Wsparcie dla przebywających w Polsce cudzoziemców żyjących z HIV/AIDS i/lub HCV,  
a także poszukujących informacji na ten temat dostępnych w ich języku ojczystym. 

Projekty powinny zakładać opcję i możliwość przeprowadzenia wszystkich aktywności  
w formie wirtualnej za pośrednictwem np. Internetu w razie wprowadzenia przez władze 
publiczne ograniczeń ze względów pandemicznych lub pozostałych przyczyn, które by 
uniemożliwiały lub znacząco utrudniały realizację działań w formie tradycyjnej. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji 

pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: granty w wysokości do 30 000 PLN na realizację pomysłów. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 czerwca 2022 roku 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 1.01.2023 roku do 31.12.2023 roku. 
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html  

 

KONTAKT: 

e-mail: biuro@pozytywnieotwarci.pl 

telefon: +48 603 663 822 

 

OGŁOSZENIE O OTWARCIU NABORU NR 2 

DO UDZIAŁU W PROJEKCIE PN. „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE” 
 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej wraz z Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości 

Katarzyna Podraza, zapraszają do udziału w projekcie „TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”. 

Zgłoszenie odbywa się poprzez złożenie formularza FISZKI – propozycji wdrożenia IS OT, 

w drugim, otwartym i ogólnopolskim naborze, w dniach od 7 czerwca do 30 czerwca 2022 

roku. 

 

BENEFICJENT / GRANTODAWCA – realizator projektu "TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE", tj. 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej (Lider projektu) 

 

PROJEKT GRANTOWY – projekt "TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE" realizowany na podstawie 

umowy o dofinansowanie projektu grantowego w ramach POWER 2014-20220, nr 

POWR.04.01.00-00-OT02/21 zawartej z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego (Działanie 4.1: Innowacje społeczne). 

 

O PROGRAMIE: Projekt pn. "TERAPEUTYCZNE OBIADOWANIE”, realizowany jest przez Caritas 

Archidiecezji Przemyskiej (Lider projektu) oraz Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości 

Katarzyna Podraza (Partner projektu) na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr 

POWR.04.01.00-00-OT02/21 z dnia 28.12.2021r. zawartej z Ministrem Funduszy i Polityki 

Regionalnej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.1 Innowacje społeczne). Projekt jest 

realizowany na terenie całej Polski, w okresie od 1 października 2021r. do 31 lipca 2023r. 

 

CEL PROJEKTU: Celem projektu jest wyskalowanie modelu innowacji społecznej pn. „Obiady 

terapeutyczne”, polegające na zwiększeniu zasięgu wykorzystania tego rozwiązania  

w praktyce wśród instytucji i organizacji mających siedzibę w Polsce, zajmujących się 

rehabilitacją społeczno – zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności 

prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przyznanie 

grantów przeznaczonych wyłącznie na realizację działań o charakterze wdrożeniowym 

polegających na wdrożeniu modelu „Obiadów terapeutycznych” u Grantobiorców wybranych 

w drodze ogólnopolskich i otwartych naborów. 

http://pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html
mailto:biuro@pozytywnieotwarci.pl
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NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Grant zostanie przyznany na realizację działań o charakterze wdrożeniowym, polegających na 

wdrożeniu modelu innowacji społecznej pn. „Obiady terapeutyczne”, który opiera się na 

dwóch filarach: 

• przygotowaniu Użytkownika innowacji oraz wybranych uczestników Użytkownika 

innowacji (osób z niepełnosprawnością) do udziału w realizacji przedsięwzięcia oraz 

• dotarciu do osób starszych po 60 roku życia, wymagających wsparcia w codziennym 

funkcjonowaniu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Grantobiorcą może zostać instytucja / organizacja mająca siedzibę w Polsce, zajmująca się 

rehabilitacją społeczno - zawodową osób z niepełnosprawnością, w szczególności taka, która 

prowadzi warsztat terapii zajęciowej i jednocześnie wykorzysta innowację społeczną „Obiady 

terapeutyczne” w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji, tj.: 

• uczestników warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) lub osób o profilu uczestnika WTZ, tj. 

osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczących w terapii zajęciowej, 

której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa oraz 

• osób starszych, powyżej 60 roku życia, mieszkających w pobliżu siedziby Użytkownika 

innowacji, wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które z powodu 

zaawansowanego wieku lub chorób, problemów z poruszaniem się, nie są w stanie 

samodzielnie przygotować sobie ciepłych posiłków. 

Grantobiorcą, mogą zostać w szczególności warsztaty terapii zajęciowej, jednakże dopuszcza 

się także zakłady aktywności zawodowej, jak również stowarzyszenia lub inne podmioty, które 

zajmują się rehabilitacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami, pod 

warunkiem, że odbiorcami ich działań są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, z niezdolnością do pracy wskazaną w orzeczeniu, uczestniczące 

w terapii zajęciowej, której celem jest rehabilitacja społeczna lub zawodowa, objęte 

wsparciem w danej instytucji / organizacji. 

Grantobiorcą może zostać wyłącznie podmiot publiczny lub prywatny będący Użytkownikiem 

rozwiązania, czyli taki, który wykorzysta innowację społeczną „Obiady terapeutyczne” 

w swojej działalności na rzecz odbiorców innowacji. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  

W ramach projektu przyznawane będą granty na wdrożenie modelu innowacji społecznej 

„Obiady terapeutyczne” w wysokości:  

• max. 77 215,60 zł z max. 10 miesięcznym okresem wdrażania innowacji (NABÓR I) 

• max. 70 722,48 zł z max. 8 miesięcznym okresem wdrażania innowacji (NABÓR II) 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 czerwca 2022 roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://terapeutyczneobiadowanie.pl/nabory/  

https://terapeutyczneobiadowanie.pl/nabory/
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KONTAKT: Odpowiedzi na pytania dotyczące ogłoszonego naboru, będą udzielane od 

poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 w Biurze projektu przy ul. Dąbrowskiego 20a 

w Rzeszowie, pod nr tel.: 791 334 430 lub adresem e-mail:  

biuro@terapeutyczneobiadowanie.pl. 

 

 

Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom - Krajowy Fundusz na rzecz 

Dzieci 
 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uczniom szkół podstawowych i średnich 
o wybitnych uzdolnieniach.  Na rejestrację w bazie i uzupełnienie wniosku nowi 
kandydaci mają czas do 30 czerwca każdego roku. 

FUNDATOR: Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci 

 

O PROGRAMIE: Program ZDOLNI to największe i najważniejsze przedsięwzięcie realizowane 
przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. To wyjątkowy ogólnopolski program tworzony we 
współpracy z setkami naukowców i artystów z najlepszych uniwersytetów, placówek 
badawczych i uczelni artystycznych w Polsce. Przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich  
i podstawowych – młodych ludzi pełnych pasji, pragnących rozwijać swoje uzdolnienia. Ludzi, 
którym nie wystarczają wyzwania, jakich dostarcza im najbliższe otoczenie, którzy jeszcze 
przed maturą chcą wejść do świata prawdziwej nauki i sztuki, chcą wiedzieć więcej i mierzyć 
się z trudnymi wyzwaniami. 

Program jest rodzajem pomostu pomiędzy zdolnymi młodymi ludźmi a środowiskiem 
naukowców i artystów. Dzięki niemu młodzi pasjonaci różnych dziedzin wiedzy uczestniczą w 
zajęciach prowadzonych przez największe autorytety i pod ich okiem samodzielnie pracują nad 
nurtującymi ich zagadnieniami. Młodzi muzycy koncertują we wspaniałych wnętrzach (m.in. w 
Zamku Królewskim i Łazienkach Królewskich), a plastycy wystawiają prace w renomowanych 
galeriach. Co nie mniej ważne, uczestnicy Programu ZDOLNI mogą w Funduszu spotkać 
rówieśników o podobnych zainteresowaniach, wspólnie prowadzić projekty badawcze  
i artystyczne, pomagać sobie, inspirować się nawzajem, nawiązywać znajomości i przyjaźnie. 

W JAKIEJ FORMIE MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE: Każdego roku w ramach Programu ZDOLNI 

oferowana jest możliwość wyboru spośród ponad 50 różnego rodzaju zajęć. Są to 

specjalistyczne warsztaty badawcze w instytutach Polskiej Akademii Nauk i na wydziałach 

czołowych uniwersytetów, obozy naukowe, seminaria i spotkania humanistyczne oraz staże,  

a także zajęcia plastyczne i muzyczne. Podczas zajęć uczestnicy stają się częścią zespołów  

i grup badawczych. Nie tylko nabywają wyjątkowych umiejętności, ale także mierzą się  

z problemami, nad którymi na co dzień pracują doktoranci i samodzielni pracownicy naukowi. 

Bywa, że dzięki swojej pracy dołączają do listy autorów ważnej publikacji. Oprócz możliwości 

udziału w zajęciach oferujemy też naszym stypendystom indywidualne wsparcie w postaci 

konsultacji i tutoriali pomagających im w pracy nad konkretnym zagadnieniami. Muzycy  

https://fundusz.org/program-zdolni/warsztaty/
https://fundusz.org/program-zdolni/obozy/
https://fundusz.org/program-zdolni/seminaria/
https://fundusz.org/program-zdolni/staze/
https://fundusz.org/program-zdolni/zajecia-plastyczne/
https://fundusz.org/program-zdolni/zajecia-muzyczne/
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i plastycy – oprócz udziału w warsztatach i indywidualnych konsultacji – mają też możliwość 

zaprezentowania swoich umiejętności podczas otwartych koncertów i wystaw.  

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- uczniowie rozwijający zainteresowania naukowe i humanistyczne, plastyczne, muzyczne 

i taneczne; 

- szkoły; 

- inne placówki edukacyjne; 

 

WSPARCIE: Choć działanie Programu ZDOLNI opiera się w głównej mierze na wsparciu 

merytorycznym, stypendystom oferowane jest także ograniczona pomoc finansową 

przeznaczoną np. na zakup instrumentów, materiałów czy sprzętu, dofinansowanie wyjazdu 

na kurs, konferencję lub konkurs. Krajowy Fundusz dąży do niwelowania różnic związanych ze 

statusem materialnym i miejscem zamieszkania. Robią to także, zapewniając uczestnikom 

Programu dostęp do laboratoriów, bibliotek, instytucji naukowych i wydarzeń kulturalnych  

w dużych miastach, a także oferując prenumeratę czasopism. W pełni finansowany jest także 

udział stypendystów Programu ZDOLNI we wszystkich zajęciach, w tym dojazd i pobyt. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Na rejestrację w bazie i uzupełnienie wniosku nowi 

kandydaci mają czas do 30 czerwca każdego roku. Dodatkowy dokument, np. ważny dyplom, 

można dosłać jeszcze w czerwcu i lipcu. Wyniki rekrutacji ogłaszane są w październiku.  

W wyjątkowych sytuacjach rozpatrywane są zgłoszenia wysłane po tej dacie, jednak 

każdorazowo należy zgłosić te przypadki do biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci  

z wyjaśnieniem. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Stypendium przyznawane jest na okres roku. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://fundusz.org/program-zdolni/  

 

KONTAKT: 

W razie kłopotów z rejestracją lub wątpliwości związanych z procedurą rekrutacji zachęcamy 

do zapoznania się z https://fundusz.org/rekrutacja/faq/ . Wątpliwości można rozwiać 

również telefonicznie (+48 22 848 24 68) lub mailowo: rekrutacja@fundusz.org. 

 

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogródków działkowych 
 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła konkurs na nabór wniosków  

o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie 

ogrodów działkowych” – 30.06.2022 r. 

FUNDATOR: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 

https://fundusz.org/program-zdolni/
https://fundusz.org/rekrutacja/faq/
tel:+48228482468
mailto:rekrutacja@fundusz.org
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CEL KONKURSU: wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do 
osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych  
w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych 
skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj. przeciwdziałanie 
spadkowi różnorodności biologicznej, poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego 
stanu środowiska, zwiększenie wartości usług ekosystemów.  
 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach urządzeń użyteczności publicznej, 

wspierane będą wyłącznie części wspólne terenów zieleni (tj. z wyłączeniem terenów zieleni 

przeznaczonych do indywidualnego korzystania przez osoby będące członkami stowarzyszeń 

lub innych organizacji); wsparcie będzie kierowane do tych terenów zieleni, które służą przede 

wszystkim mieszkańcom miast bez względu na lokalizację terenu, w tym dla interwencji 

oddziałujących pozytywnie na całość terenu zieleni w granicach projektu i w jego otoczeniu. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są 

podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia 

ogrodowe. Zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach 

działkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1073), przez stowarzyszenie ogrodowe należy rozumieć 

stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo  

o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powołane wyłącznie w celu zakładania  

i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota przeznaczona na granty wybrane w konkursie wynosi 47 mln zł. 

Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, 

przy czym nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/arimr/rozwoj-zielonej-infrastruktury-poprzez-wsparcie-ogrodow-

dzialkowych-dzialania-25---poprawa-jakosci-srodowiska-miejskiego 

 

KONTAKT: 

- ewentualne pytania można przysyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego 

dostępnego na stronie internetowej ARiMR (/www.gov.pl/web/ARiMR) / na adres e-mail: 

INFO@arimr.gov.pl  

-  wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również infolinia: 800 38 00 84 lub (22) 595 06 11. 
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Sąsiedzka Pomoc! 
 

Wraz z Fundacją Salling, sieć marketów Netto inicjuje program pomocowy, w ramach 

którego zostanie wspartych minimum 100 inicjatyw na rzecz uchodźców z Ukrainy. Co 

tydzień będzie wybieranych kilka zgłoszeń, które otrzymają od fundatora finansowanie. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 30.06.2022r. 

 

FUNDATOR: Fundacja Salling 

 

ORGANIZATOR: sieć marketów Netto 

 

PARTNER SPOŁECZNY: Związek Ukraińców w Polsce 

 

O PROGRAMIE: 24 lutego życie mieszkańców Ukrainy diametralnie się zmieniło. Kraj 

opanowała wojna, a wiele osób było zmuszonych uciec. Polacy otoczyli ich wsparciem i opieką. 

By pomagać, zjednoczyliśmy się wszyscy. Netto, w odpowiedzi na potrzeby płynące z różnych 

stron Polski, zainicjowało program pomocowy. Fundusze na jego realizację przekazała 

Fundacja Salling, która od wielu lat działa, by ludziom żyło się lepiej. Program będzie polegać 

na finansowaniu inicjatyw lokalnych mających na celu wsparcie uchodźców z Ukrainy na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie: zdrowia lub edukacji lub integracji społecznej, 

których realizacja nie przekroczy każdorazowo kwoty 15.000,00 PLN. Inicjatywy będą mogły 

być przedstawiane przez Uczestników, w ramach Programu, poprzez przygotowaną przez 

Organizatora stronę internetową, prowadzoną pod adresem: www.sasiedzkapomoc.netto.pl 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach Sąsiedzkiej Pomocy zostanie 

wspartych minimum 100 inicjatyw na rzecz ukraińskich dzieci i ich opiekunów, w zakresie 

zdrowia, edukacji i integracji społecznej. Dotychczasowe doświadczenie pokazuje wiemy, że 

często są to prośby o sfinansowanie m.in., wyprawek szkolnych, wyposażenia miejsc pobytu 

uchodźców, pokrycia kosztów wyżywienia w przedszkolach czy kosztów leczenia. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O wsparcie mogą ubiegać się osoby prywatne, a także firmy  

i podmioty takie jak szkoły, przedszkola, jednostki samorządu terytorialnego, rady osiedli czy 

fundacje. Lokalni inicjatorzy, którzy dzięki tym środkom pomogą ukraińskim dzieciom i ich 

opiekunom w zakresie edukacji, zdrowia i integracji społecznej. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna kwota wsparcia to 15 000 zł.  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 czerwca 2022r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://sasiedzkapomoc.netto.pl/  

 

 

https://sasiedzkapomoc.netto.pl/
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KONTAKT: 

Kontakt dostępny przez formularz na stronie organizatora. 

 

TALENTY – stypendia dla osób aktywnych społecznie, które szukają wsparcia 

w dalszym rozwoju 

 

Stypendia dla aktywnych społecznie uczniów i studentów, którzy mogą pochwalić się 

istotnymi osiągnięciami, potrzebują wsparcia w dalszym rozwoju. Wnioski składane są do 30 

czerwca 2022r.. 

 

FUNDATOR: Fundacja Pro Akademika 

 

O PROGRAMIE: Od 19 lat Fundacja Pro Akademika wspiera utalentowanych uczniów  

i studentów z całej Polski. Finansowane są stypendia finansowe, rzeczowe, organizowane są 

wakacyjne spotkania i warsztaty. Stypendia to podstawowa forma wsparcia jaką oferuje 

Fundacja. Co roku otrzymuje je ok. 50 osób z całej Polski, najczęściej z małych miast i wsi. 

Comiesięczna pomoc w wysokości od 400 do 1500zł umożliwia rozwój, bez zważania na 

problemy, z którymi zmagają się młodzi ludzie w toku swojej edukacji. Stałe wsparcie pozwala 

podjąć decyzję o studiach w dużym ośrodku akademickim w Polsce lub za granicą, pokrycie 

opłat za udział w obozach naukowych, konferencjach, zakup materiałów naukowych. 

 

CEL STYPENDIUM: Celem stypendium jest wsparcie utalentowanych uczniów i studentów 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz w dążeniu do stworzenia im optymaln6ych 

warunków do doskonalenia, wykorzystywania talentów i wszechstronnego rozwoju.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Stypendium Finansowe. Pomoc materialna 

z Funduszu może być udzielana na sfinansowanie:  

- kursów i innych form edukacji pozaszkolnej,  

- studiów na uczelniach poza granicami kraju,  

- obozów połączonych z edukacją w tym obozów językowych,  

- szkoleń specjalistycznych,  

- projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk, staży, 

konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp.),  

- udziału w wystawach, konkursach itp.,  

- opłat za akademik, mieszkanie, posiłki i innych kosztów związanych z procesem kształcenia.  

Pomoc materialna Funduszu może być udzielona również na:  

- zakup instrumentów,  

- zakup pomocy i przyborów plastycznych itp.,  

- zakup książek i czasopism,  

- zakup pomocy dydaktycznych, przeznaczonych do użytku przez stypendystów Funduszu. 
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Do składania wniosków zaproszeni są tegoroczni   

i przyszłoroczni maturzyści/maturzystki oraz studenci/studentki I i II roku studiów dziennych  

I stopnia.  

• Stypendia kierowane są do osób, które mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami 

naukowymi, artystycznymi, sportowymi i są zaangażowane w działalnością społeczną. 

• Szukamy młodych osób, które potrafią dzielić się własnym talentem, a równocześnie 

chcą i lubią czerpać inspirację od innych. 

• Program stypendialny to nie tylko wsparcie finansowe, ale co równie ważne - udział 

we wspólnych wyjazdach, warsztatach i projektach. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Stypendia Talentów najczęściej wypłacane są przez 10 miesięcy w roku, 

ich wysokość wynosi od 400 zł do 1500 zł miesięcznie. Stypendia te pozwalają na pokrycie 

wydatków związanych z edukacją i rozwojem stypendysty i stypendystki; ich przykłady 

wyszczególnione są w Regulaminie Funduszu Stypendialnego Talenty. O wysokości 

stypendium decyduje Kapituła Funduszu biorąc pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia, 

sytuację rodzinną i majątkową oraz zaangażowanie społeczne kandydata lub kandydatki. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 czerwca 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://fundusz-talenty.pl/rekrutacja-2022  

 

KONTAKT: 

Talenty Fundusz Stypendialny 

biuro@fundusz-talenty.pl 

(+48) 601-53-47-13 

ul. gen.T. Kutrzeby 10 

61-719 Poznań 

 

Podpaski w szkole dla każdej dziewczyny – II edycja 
 

Rozpoczął się nabór zgłoszeń w ramach II edycji programu „Podpaski w szkole dla każdej 

dziewczyny”. Program jest wspólną inicjatywą Kulczyk Foundation oraz firmy Rossmann. 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 roku do 

godz. 23:59.  

 

ORGANIZATOR: Program jest wspólną inicjatywą Kulczyk Foundation oraz firmy Rossmann. 

https://fundusz-talenty.pl/rekrutacja-2022
mailto:biuro@fundusz-talenty.pl
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O PROGRAMIE: Rozpoczął się nabór zgłoszeń w ramach II edycji programu „Podpaski w szkole 
dla każdej dziewczyny”. Program jest wspólną inicjatywą Kulczyk Foundation oraz firmy 
Rossmann. Wraz z dystrybucją środków higienicznych szerzona będzie wiedza nt. zdrowia  
i higieny menstruacyjnej. Nauczyciele otrzymają specjalne materiały edukacyjne, na podstawie 
których będą mogli przeprowadzać zajęcia z zakresu dojrzewania i menstruacji w trakcie 
godzin wychowawczych i innych lekcji. Dodatkowo w każdej szkole biorącej udział w programie 
uczennice otrzymają możliwość odbycia wolontariatu polegającego m.in. na promowaniu 
wiedzy na temat menstruacji wśród swoich koleżanek. 

Program będzie realizowany przez cały rok szkolny, począwszy od września 2022 roku, 
natomiast już teraz przedstawiciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych mogą zgłaszać 
placówki do udziału w programie. Aby to zrobić, wystarczy wypełnić i wysłać formularz 
zgłoszeniowy.  

O przystąpieniu do programu będzie decydować kolejność zgłoszeń w obrębie danego 
województwa oraz typu szkoły (szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa). 

CEL PROGRAMU: Celem Programu jest przeciwdziałanie problemowi ubóstwa i wykluczenia 

menstruacyjnego w Polsce poprzez zwiększenie dostępu do środków higieny menstruacyjnej 

oraz wiedzy na temat menstruacji i dojrzewania w szkołach. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Placówki biorące udział w programie będą miały zapewniony: 

• udział w ogólnopolskim programie społecznym na szeroką skalę, 

• całoroczny zapas podpasek dla wszystkich uczennic, 

• dostęp do materiałów edukacyjnych nt. dojrzewania i menstruacji, 

• wolontariat dla wybranych uczennic. 
 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: szkoły podstawowych (klasy od IV wzwyż), szkoły 

ponadpodstawowe (liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I stopnia) 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30 czerwca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Program będzie realizowany przez cały rok szkolny, 

począwszy od września 2022 roku 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://kulczykfoundation.org.pl/aktualnosci/Wydarzenia/Rusza_Rekrutacja_Do_Programu_

Podpaski_W_Szkole_Dla_Kazdej_Dziewczyny  oraz w regulaminie dostępnym na stronie: 

https://kulczykfoundation.org.pl//uploads/media/default/0001/07/1c1723f0f950c3ff4eb8d0

ed96d708e21fbb6002.pdf  

https://podpaski.webankieta.pl/
https://podpaski.webankieta.pl/
https://kulczykfoundation.org.pl/aktualnosci/Wydarzenia/Rusza_Rekrutacja_Do_Programu_Podpaski_W_Szkole_Dla_Kazdej_Dziewczyny
https://kulczykfoundation.org.pl/aktualnosci/Wydarzenia/Rusza_Rekrutacja_Do_Programu_Podpaski_W_Szkole_Dla_Kazdej_Dziewczyny
https://kulczykfoundation.org.pl/uploads/media/default/0001/07/1c1723f0f950c3ff4eb8d0ed96d708e21fbb6002.pdf
https://kulczykfoundation.org.pl/uploads/media/default/0001/07/1c1723f0f950c3ff4eb8d0ed96d708e21fbb6002.pdf
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KONTAKT: 

TELEFON +48 22 522 3131 

E-MAIL office@kulczykfoundation.org.pl 

 

Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO 
 

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ponownie została wybrana przez Ministerstwo 

Sportu i Turystyki, w ramach programu „Sportowe Wakacje +”, krajowym operatorem 

konkursu na dofinansowanie obozów sportowych. Na realizację zadania MSiT wraz  

z Fundacją przeznacza łącznie 15 000 000 zł. – 30 czerwca oraz 31 lipca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

 

O PROGRAMIE: Organizatorem konkursu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) w ramach 

programu „Sportowe Wakacje +”. 

Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków. 

Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (organizator nie może osiągnąć 

dochodu). 

Kadra szkoleniowa musi składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub 

instruktora sportu. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowanie kosztów niekomercyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. 

Każdy obóz powinien: 

– mieć charakter wyjazdowy; 

– trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie 

następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 

dni obozu; 

– realizować codziennie co najmniej 2 godziny zajęć sportowych; 

– być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, 

– odbywać się wyłącznie na terenie Polski. 

Uczestnikami obozu sportowego mogą być wyłącznie dzieci i młodzież. 

W trakcie trwania obozu mogą być organizowane wewnętrzne zawody, turnieje, a także 

wycieczki krajoznawcze, wydarzenia kulturalne, itp. 

Dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu (w trakcie obozu nie 

może następować wymiana uczestników). 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności 

statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj.: 

– związki stowarzyszeń, 

tel:+48%2022%20522%203131
mailto:office@kulczykfoundation.org.pl
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– stowarzyszenia, 

– fundacje. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Budżet programu - 15.000.000 zł. Dofinansowanie na jednego 
uczestnika obozu: maks. 100 zł / dzień i nie więcej niż 1.000 zł na cały okres trwania obozu. 
Wkład własny minimum 5%. 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  

do 30 czerwca 2022 (wnioski o refundację kosztów obozu – refundacja dotyczy obozu, którego 

realizacja rozpoczęła się przed dniem złożenia wniosku) 

do 31 lipca 2022 lub wcześniejszego wyczerpania środków (wnioski o dofinansowanie obozów 

sportowych) 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  1.04 – 31.12.2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje/ 

 

KONTAKT: 

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

T: +48 222 902 903 

 

Pajacyk Pomoc Psychospołeczna 2022 - Ukraina 
 

Polska Akcja Humanitarna postanowiła wesprzeć osoby uciekające z Ukrainy  

i ogłasza konkurs na wsparcie psychospołeczne dla dzieci i młodzieży dotkniętej przez 

konflikt w Ukrainie. – 1 lipca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Program Pajacyk 

 

O PROGRAMIE: W związku z wojną w Ukrainie od 24 lutego granicę Polski z Ukrainą 

przekroczyło ponad 3,5 mln osób, a według raportów ONZ liczba osób uciekających przed 

wojną może wzrosnąć nawet do czterech milionów. Wśród uciekających ogromną grupę 

stanowią dzieci i młodzież. W wyniku zaistniałej sytuacji Polska Akcja Humanitarna 

postanowiła wesprzeć osoby uciekające z Ukrainy i ogłasza konkurs na wsparcie 

psychospołeczne dla dzieci i młodzieży dotkniętej przez konflikt w Ukrainie.  

 

CEL KONKURSU: Program ma na celu profilaktykę problemów zdrowia psychicznego  

i polepszenie dobrostanu psychicznego oraz sytuacji dzieci i młodzieży uciekających z Ukrainy 

poprzez zwiększenie dostępu do ogólnej i specjalistycznej pomocy psychologicznej dla tych 

grup oraz innych usług mających na celu wsparcie w integracji i aklimatyzacji do nowych 

https://granty.pl/kalendarz/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto/
https://granty.pl/kalendarz/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto/
https://granty.pl/kalendarz/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto/
https://granty.pl/kalendarz/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto/
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warunków życia, jak również uzupełnienie systemów wsparcia w ramach edukacji formalnej  

i innych usług. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

ZAKRES DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH KONKURSU: 

1. Organizacja grup wsparcia, grupowych warsztatów i treningów ukierunkowanych na 

poprawę funkcjonowania, komunikacji i umiejętności życiowych i społecznych dzieci  

i młodzieży, a także wykorzystanie osobistych zasobów do radzenia sobie w sytuacjach 

kryzysowych.  

2. Organizacja indywidualnych i grupowych sesji wsparcia psychologicznego  

i psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży, w tym wsparcie kosztów dojazdu na spotkania  

z psychologiem, psychoterapeuta, psychiatrą.  

3. Prowadzenie działań z zakresu edukacji i psychoedukacji związanej ze skutkami konfliktu  

w Ukrainie, którego odbiorcami są dzieci i młodzież oraz rodzice, opiekunowie i kadra 

pedagogiczna szkół i instytucji.  

4. Zapewnienie dodatkowych zasobów osobowych w postaci pracowników socjalnych, 

pracowników organizacji oraz pedagogów i psychologów wspierających bezpośrednio 

edukację formalną i nieformalną dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie. Ich 

zaangażowanie i jego zakres powinny być szczegółowo opisane we wniosku oraz uzasadnione.  

5. Prowadzenie działań związanych z pokonywaniem trudności szkolnych, w tym bariery 

językowej oraz różnic programowych i innych trudności w nauce dzieci włączonych lub 

planujących włączenie do polskiego system edukacji formalnej.  

6. Działania integracyjne i informacyjne na poziomie lokalnym mające na celu zaspokojenie 

potrzeb społecznych i kulturalnych, a także stworzenie bezpiecznego miejsca do wspólnego 

spędzania wolnego czasu i integracji z rówieśnikami.  

7. Realizacja działań skierowanych do opiekunów i rodziców, nauczycieli i pracowników 

instytucji, włączając działania sieciujące i szkoleniowe.  

8. Prowadzenie działań zwiększających wiedzę i umiejętności rodziców i opiekunów, 

nauczycieli i pracowników organizacji i instytucji w zakresie umiejętności rodzicielskich, 

systematów ochrony dzieci i form wsparcia dla dzieci i młodzieży dotkniętej przez konflikt 

zbrojny w Ukrainie.  

9. Prowadzenie działań mających na celu wsparcie rodziców i opiekunów doświadczających 

skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie, jeśli ma to bezpośredni związek z dobrostanem dzieci 

i młodzieży. Działania te należy dodatkowo uzasadnić we wniosku projektowym. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w Konkursie są organizacje pozarządowe w rozumieniu 

art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz kościelne osoby prawne, kościelne jednostki organizacyjne i spółdzielnie 

socjalne, zwane dalej łącznie „Organizacjami”, które posiadają doświadczenie w realizacji 

działań na rzecz dzieci i młodzieży, a realizowane przez nie cele statutowe pokrywają się  

z celami Programu Pajacyk Pomoc Psychospołeczna - Ukraina. Jako załącznik obowiązkowy 

Organizacja powinna załączyć potwierdzenie rejestracji organizacji w odpowiednim rejestrze. 
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WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 50 tys. do 250 tys. PLN. Procent dofinansowania nieznany 
  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 1 lipca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   od 1 czerwca 2022 do 31 sierpnia 2023. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.pajacyk.pl/nabor/ 

 

KONTAKT: 

W przypadku niejasności należy kontaktować się z osoba odpowiedzialną Magdaleną 

Jaranowską Koordynatorką Programu Pajacyk pod nr telefonu 501 752 160 lub pod adresem 

e-mail: Magdalena.Jaranowska@pah.org.pl 

 

Moja mała Ojczyzna 
 

Od 23 maja do 1 lipca br. potrwa nabór do szóstej edycji programu grantowego Fundacji BGK 

„Moja mała Ojczyzna” przeznaczonego m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego, 

domów kultury oraz bibliotek publicznych. Dla 30 najlepszych projektów przewidziano 

granty w wysokości do 30 tys. zł. Wnioski należy składać do 1 lipca 2022 r. 

 

ORGANIZATOR: 

Fundacja BGK  

 

O PROGRAMIE: 

Pośród projektów, jakie zyskały uznanie komisji konkursowej w ubiegłym roku, znalazły się 

m.in.: tężnia solankowa w Ogrodzieńcu, modernizacja placu zabaw w Starych Jabłonkach, 

międzypokoleniowa strefa integracyjna w centrum wsi Krusin, nowoczesna pracownia języka 

angielskiego w szkole podstawowej w Wińsku czy otwarta strefa fitness w Stefankowicach. 

 

CEL KONKURSU: 

Celem konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania 

dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, 

poprawy estetyki, funkcjonalności lub jej modernizacji 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na: poprawę lokalnej przestrzeni publicznej, 

pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz 

bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci, wsparcie 

infrastruktury placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych oraz zakup sprzętu 

związanego z prowadzonym projektem. Organizator nie wymaga wniesienia wkładu własnego. 

 

mailto:Magdalena.Jaranowska@pah.org.pl
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Program jest przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, bibliotek publicznych, 

domów kultury, kół gospodyń wiejskich oraz fundacji i stowarzyszeń. 

Jak informuje organizator, o dofinansowanie w tej edycji konkursu „Moja mała Ojczyzna” 

mogą ubiegać się również podmioty, które otrzymały dofinansowanie w poprzednich 

edycjach, pod warunkiem terminowego i prawidłowego rozliczenia realizowanego wówczas 

projektu. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 30 tys. zł  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 1 lipca 2022 r. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/#laureaci  

 

KONTAKT: 

Fundacja BGK 

Tymczasowa siedziba i adres do korespondencji: 

Varso 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa 

tel. +48 667 771 718 

e-mail: fundacja@fundacjabgk.pl  

 

 

Orlen dla Strażaków 
 

Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, 

klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą 

składać jednostki straży pożarnej – państwowe oraz ochotnicze. Wnioski można składać 

wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line. Jedna jednostka może złożyć tylko jeden 

wniosek. Wnioski składane są do 4 lipca 2022. 

 

ORGANIZATOR: Fundacja ORLEN 

O PROGRAMIE: Fundacja ORLEN ogłasza nabór do tegorocznej edycji programu ORLEN dla 

Strażaków. W tym roku Fundacja ORLEN przeznaczy kolejne dwa miliony złotych na 

wsparcie Państwowych i Ochotniczych jednostek Straży Pożarnej w całej Polsce. W ramach 

darowizny jednostki mogły wnioskować o zakup m.in.: sprzętu przeciwpożarowego; sprzętu 

ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego; sprzętu ratownictwa drogowego  

i technicznego itp. 

CEL KONKURSU: zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, 

klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie działania 

http://www.fundacja.bgk.pl/moja-mala-ojczyzna/#laureaci
mailto:fundacja@fundacjabgk.pl
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wnioskodawców. 

Jedna jednostka może złożyć tylko jeden wniosek. 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

Zakup: 

– sprzętu przeciwpożarowego; 

– sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego; 

– sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego; 

– sprzętu ratownictwa medycznego; 

– sprzętu ratownictwa chemicznego; 

– sprzętu ratownictwa ekologicznego; 

– sprzętu ratownictwa wysokościowego; 

– sprzętu łączności; 

– wyposażenia osobistego strażaków. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Jednostki straży pożarnej – państwowe oraz ochotnicze. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wysokość wsparcia 100%, wkład własny – 0%  

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 4 lipca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Termin trwania projektu 02.11.2022 – 28.04.2023. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx  

 

KONTAKT: 

Fundacja ORLEN 

ul. Chemików 7 

09-411 Płock 

(22) 778 08 53 

e-mail: strazacy@orlen.pl 

 

 

Konkurs MSZ: „Edukacja globalna 2022” 
 

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Edukacja globalna 

2022”. – 6 lipca 2022 r. 

 

FUNDATOR: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

 

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań 

publicznych (projektów), obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej 

https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/ORLEN-dla-Strazakow.aspx
mailto:strazacy@orlen.pl
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skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy 

rozwojowej w roku 2022". 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

 

Zadanie I 

- działania adresowane do różnych odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych 

grup docelowych, takich jak: dzieci, młodzież szkolna i rodzice, nauczyciele, dziennikarze 

lokalnych mediów, studenci; 

- uwzględnienie zróżnicowanego doświadczenia potencjalnych projektodawców w dziedzinie 

edukacji globalnej; 

- działania w szczególności powinny uwzględniać sytuację związaną z obecnością w Polsce 

uchodźców 

 z Ukrainy; 

 

Zadanie II  

- działania adresowane do szerokiej publiczności  

z całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych grup docelowych, takich jak: 

młodzież, nauczyciele, dziennikarze, liderzy opinii; 

- uwzględnienie zróżnicowanego doświadczenia potencjalnych odbiorców w dziedzinie 

edukacji globalnej. 

 

Zadanie III 

- działania adresowane do osób i grup zawodowych zaangażowanych w działania z dziedziny 

edukacji globalnej w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej, w tym 

kluczowych grup docelowych, takich jak: dzieci, młodzież szkolna i rodzice, nauczyciele, kadra 

akademicka, studenci (w szczególności kierunków pedagogicznych), autorzy i wydawcy 

podręczników; 

-  wprowadzanie i zwiększenie obecności edukacji globalnej w edukacji szkolnej  

i akademickiej;  

- poprawa jakości i skuteczności działań dot. edukacji globalnej podejmowanych przez 

placówki edukacyjne  

i organizacje społeczne; 

- działania w szczególności powinny uwzględniać sytuację związaną z obecnością w Polsce 

uchodźców  

z Ukrainy; 

- działania mające na celu popularyzację Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Działania edukacyjne realizowane w ramach formalnego systemu nauczania muszą być 

zgodne z obowiązującą podstawą programową.  
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Oczekiwane działania to m.in.: 

- szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów szkół, edukatorów, autorów i wydawców 

podręczników szkolnych; 

- przygotowanie materiałów edukacyjnych; 

- popularyzacja edukacji globalnej na poziomie szkolnictwa wyższego. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać: 

zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe  
w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w tym: 

  stowarzyszenia,  

fundacje, 

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku 
Państwa 
do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia 
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego, 

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące 
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 
r.  
o sporcie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z późn. zm.), które nie działają w celu 
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów 
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich 
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 

spółdzielnie socjalne, 

niepubliczne szkoły wyższe, 

izby gospodarcze, 

izby rolnicze; 

publiczne szkoły wyższe; 

instytuty badawcze; 

Polska Akademia Nauk i jej jednostki naukowe i organizacyjne; 

jednostki samorządu terytorialnego. 

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje od 80 tys. PLN. Do 100% dofinansowania. 
 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 6 lipca 2022 r. 
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TERMIN REALIZACJI ZADANIA:   

Realizacja zadania może rozpocząć się nie wcześniej niż od dnia 19 maja 2022  r. i zakończyć 

nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

W przypadku II i III modułu ofert modułowych zadania należy zrealizować: 

• nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. i nie później niż do dnia do 31 grudnia 
2023 r.  -  w ramach II modułu oferty 

• nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2024 r. i nie później niż do dnia do 31 grudnia 
2024 r. – w ramach III modułu oferty 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/otwarty-konkurs-ofert-pod-nazwa-edukacja-globalna-

2022 

 

KONTAKT: 

Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na 

adres edukacja.globalna@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu 

oraz nazwy organizacji zadającej pytanie. 

 

Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie 

ratownictwa wodnego 
 

Program przewiduje dotacje przeznaczone na szkolenia ratowników wodnych w zakresie 

ratownictwa wodnego. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 80% ogólnych 

kosztów kwalifikowalnych projektu. Ostateczny termin składania wniosków mija 8 lipca 

2022 roku. 

 

ORGANIZATOR: Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

i Administracji. 

 

O PROGRAMIE: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza drugi otwarty konkurs 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 roku. 

Adresatami programu „Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie 

ratownictwa wodnego” mogą być tylko osoby, które: spełniają wymagania wskazane 

dla ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, 

realizujących doskonalenie zawodowe określone w przepisach ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym oraz zadeklarują, że przez okres 5 lat od zakończenia szkolenia 

będą wykonywać działania ratownicze na rzecz podmiotów uprawnionych do wykonywania 

ratownictwa wodnego, spełniających wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie utrzymania przez te podmioty 

mailto:edukacja.globalna@msz.gov.pl
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stałych dyżurów, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Szkolenia ratowników wodnych w zakresie 

ratownictwa wodnego. Adresatami zadania mogą być tylko osoby, które spełniają wymagania 

wskazane dla ratownika, ratownika medycznego, lekarza systemu lub pielęgniarki systemu, 

realizujących doskonalenie zawodowe określone w przepisach ustawy o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym. 

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa 

wodnego określone w ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych spełniające wymagania, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 8 lipca 2022 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: rozpoczęcie: nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy 

dofinansowania, natomiast zakończenie: do 30.12.2022. 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu: 

https://www.gov.pl/web/mswia/ogloszenie-drugiego-otwartego-konkursu-ofert-na-

wsparcie-realizacji-w-2022-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-i-ochrony-

ludnosci-pod-nazwa-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-

ratownictwa-wodnego  

 

KONTAKT: https://www.gov.pl/web/mswia/dane-kontaktowe  
 

Inicjatywy edukacyjne Narodowego Banku Polskiego  
  

ORGANIZATOR: Narodowy Bank Polski  

  

O PROGRAMIE: NBP dofinansowuje przede wszystkim:  

−  koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty 
osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty 
przeprowadzenia ewaluacji),  

−  koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty 
techniczne),  

−  koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie  
edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów). 

Odbiorcami projektów mogą być następujące grupy:  

−  dzieci i młodzież,  

−  nauczyciele i kadra naukowa,  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112081240/U/D20111240Lj.pdf
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112081240/U/D20111240Lj.pdf
https://www.gov.pl/web/mswia/ogloszenie-drugiego-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2022-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pod-nazwa-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego
https://www.gov.pl/web/mswia/ogloszenie-drugiego-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2022-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pod-nazwa-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego
https://www.gov.pl/web/mswia/ogloszenie-drugiego-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2022-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pod-nazwa-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego
https://www.gov.pl/web/mswia/ogloszenie-drugiego-otwartego-konkursu-ofert-na-wsparcie-realizacji-w-2022-roku-zadania-publicznego-z-zakresu-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pod-nazwa-organizacja-i-prowadzenie-szkolen-ratownikow-wodnych-w-zakresie-ratownictwa-wodnego
https://www.gov.pl/web/mswia/dane-kontaktowe
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−  osoby wykluczone ekonomicznie lub zagrożone wykluczeniem, w tym: (osoby 
niepełnosprawne, osoby w wieku 55+, bezrobotni),  

−  młodzież wchodząca na rynek pracy.  
Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie cztery projekty edukacyjne.  

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym i weryfikowane przez Oddziały Okręgowe NBP.  

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

Projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. 

Dofinansowywane są m.in. działania o charakterze lokalnym i regionalnym takie jak: konkursy, 

olimpiady przedmiotowe, warsztaty, szkolenia, wykłady, konferencje, publikacje naukowe 

dystrybuowane nieodpłatnie.  

Główne obszary tematyczne, w ramach których można składać wnioski o dofinansowanie to:  

1) Inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zadania NBP.  

2) Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych (zwłaszcza wśród ludzi młodych 

oraz po 45 roku życia).  

3) Zarządzanie przedsiębiorstwem.  

4) Gospodarowanie budżetem domowym.  

5) Zapobieganie wykluczeniu finansowemu.  

6) Pieniądz.  

7) Gospodarka rynkowa.  

8) Instytucje i usługi finansowe.  

9) Nowe horyzonty myśli ekonomicznej.  

Corocznie ustalana jest lista priorytetów na dany rok.  

  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:   

Podmioty prawa polskiego:  

− osoby prawne,  

− inne jednostki organizacyjne, tj. szkoły, ośrodki kultury, biblioteki, centra aktywizacji 

zawodowe, podmioty lokalne, dla których organami prowadzącymi są władze 

samorządowe.  

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI:  do 30.000 zł.  

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:  Nabór jest ciągły  

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp   

  

KONTAKT:  

Narodowy Bank Polski T: 22 

185 13 36 i 22 185 28 53 

sekretariat.dew@nbp.pl  

http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
http://www.nbportal.pl/edukacja-w-nbp/dofinansowanie-nbp
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Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego  
  

Wsparcie Fundacji PKO Banku Polskiego – Projekty Lokalne. – nabór ciągły 

  

FUNDATOR:  Fundacja  PKO Banku Polskiego  

  

O PROGRAMIE: Celem Fundacji jest działanie na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, 

wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony 

środowiska, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działalności wspomagającej 

rozwój wspólnot  i społeczności lokalnych, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy  

(w tym rozwój przedsiębiorczości), promowania celów społecznych w środowisku bankowym 

oraz organizacji i wspierania wolontariatu.  

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

W ramach działalności Fundacja wspiera między innymi tzw. Projekty Lokalne, zakładające 

zaangażowanie podmiotów prawnych, które działają na danym terenie (organizacji 

pozarządowych np. fundacji, stowarzyszeń; jednostek samorządu terytorialnego lub placówek 

użyteczności publicznej np. szkół). Przy realizacji Projektu Lokalnego wymagane jest 

przypisanie do projektu Wolontariusza powiązanego z Bankiem, który inicjuje procedurę 

pomocy,  a następnie koordynuje proces jej udzielania.  

  

Fundacja angażuje się w projekty realizowane w następujących siedmiu obszarach 

programowych:  

• EDUKACJA – wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji  

w Polsce;  

• TRADYCJA – kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz 

wychowanie w duchu patriotyzmu;  

• NADZIEJA – pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem 

w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych;  

• ZDROWIE – ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna;  

• KULTURA – ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz 

wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej 

pro bono;  

• EKOLOGIA – podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na 

upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza 

akwenów wodnych;  

• SPORT – zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, 

jak również osób niepełnosprawnych.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  Organizacje pozarządowe   

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór ciągły   
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ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora 

konkursu https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/ Projekty składa się 

poprzez formularz dostępny na stronie: 

https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1  

Zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz przyjętą polityką Fundacji darowizny nie będą przyznawane 

na:  

• projekty za którymi nie stoi żadna organizacja (podmiot prawny),  

• realizację zadań o charakterze sponsoringowym,  

• dotacje dla partii politycznych i fundacji utworzonych przez te partie, związków 

i samorządów zawodowych oraz organizacji pracodawców,  

• przedsięwzięcia, które nie spełniają wymogów formalnych przyjętych przez 

Fundację.  

 

Darowizny od Fundacji PGE  
  

ORGANIZATOR:  Fundacja PGE  

  

CEL KONKURSU: Celem Fundacji jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do 

postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.  

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:  

• nauka i edukacja  

• lecznictwo i ochrona zdrowia  

• pomoc społeczna  

• działalność ekologiczna i ochrona środowiska  

• sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.  

Fundacja przekazuje darowizny, które są świadczeniem pieniężnym na rzecz osób prawnych   

i podmiotów niemających osobowości prawnej, posiadających swoją siedzibę w Polsce.  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Darowizna może być udzielona na projekty i działania oraz programy niezwiązane   

z działalnością gospodarczą (non-profit) w szczególności następującym Podmiotom:  

1. fundacjom;  

2. stowarzyszeniom;  

3. szkołom;  

4. uczelniom wyższym;  

5. domom dziecka;  

6. placówkom opiekuńczym;  

https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/
https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/
https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1
https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/project/project_local_add_1
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7. publicznym zakładom opieki zdrowotnej;  

8. innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym na rzecz dobra 

publicznego;  

pod warunkiem, że ich projekty i działania są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczyniają się 

do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego. 

Fundacja nie udziela darowizn osobom fizycznym, z wyłączeniem pracowników spółek Grupy 

Kapitałowej PGE oraz najbliższych członków ich rodzin. Dopuszcza się udzielanie darowizn na 

rzecz Podmiotów z przeznaczeniem na pomoc indywidualną osobom fizycznym.  

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI:   Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub 

współfinansowania. W przypadku udzielenia darowizny w kwocie 20 000 PLN i poniżej decyzja 

podejmowana jest przez Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej większością głosów. 

Darowizny w kwocie przekraczającej 20 000 PLN, Zarząd Fundacji udziela po zatwierdzeniu 

wniosku o udzielnie darowizny przez Radę Fundacji.  

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór ciągły. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku 

wynosi ok. 4 tygodni.  

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy  

 

KONKURS FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO wspieranie lokalnych działań 

strażniczych w Polsce  
  

Obywatele sprawdzający czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby obywatelek  

i obywateli, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego 

nazywani są strażnikami. Od ponad piętnastu lat mówi się w Polsce o potrzebie istnienia 

organizacji strażniczych. Takie organizacje powstają niezwykle rzadko. Nie znaczy to, że ruch 

strażniczy jest mały. Działania prowadzą jednak raczej grupy nieformalne, indywidualni 

aktywiści, blogerzy, dziennikarze czy też kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu 

strażniczego jest zatem nieformalna, a co za tym idzie, całkowicie oparta na wolontariackiej 

pracy i pieniądzach osób, które działają. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju  

i wzmacniania działalności strażniczej. – nabór ciągły 

  

FUNDATOR: Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski   

 

CEL KONKURSU:  

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatywy, która:   

 •  odpowiada na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 obszarów:   

https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
https://www.gkpge.pl/fundacja/jak-pomagamy
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o ochrona integralności i praworządności działania instytucji 

publicznych, o  ochrona praw obywatelskich i wartości 

konstytucyjnych,   

o prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych 

sprawach publicznych, o  przeciwdziałanie przemocy w życiu 

publicznym,   

• podejmowana jest w sytuacji, gdy w interes publiczny wymaga pilnej 

reakcji obywateli,   

• wspiera zaangażowanie obywateli w sprawy publiczne,  •  zrealizowana 

będzie do 3 miesięcy od podpisania umowy.   

  

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach konkursu planujemy wesprzeć 

działania zaplanowane do realizacji w roku 2021, będące stałą działalnością wnioskodawcy lub 

nawiązujące do niej, o następującym charakterze:  

• systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;  

• konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany  

w wybranym obszarze życia publicznego;  

• działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce  

• działania mające na celu upowszechnienie efektów lub wdrożenie w życie wniosków  

z działalności strażniczej wnioskodawcy.  

  

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  

Wnioski mogą składać zarejestrowane w Polsce:   

• fundacje,   

• stowarzyszenia,   

• osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania.   

Fundusz wspierać będzie tylko te organizacje, których działalność zbieżna jest z ideą i celami  

Funduszu, i które kierują się wartościami zawartymi w Deklaracji VIII Ogólnopolskiego Forum 

Inicjatyw Pozarządowych Jedność w różnorodności z września 2017 

(http://ofip.eu/aktualnosci/podpisz-deklaracje-jednosc-roznorodnosci/).   

  

WYSOKOŚĆ DOTACJI: w ramach szybkich grantów wsparcie w wysokości do 3 000 zł  

  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły  

  

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:  

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe  

 

  

https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
https://www.funduszobywatelski.pl/zglos-inicjatywe
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KONTAKT:  

Fundusz Obywatelski Fundacja dla Polski  ul. Szpitalna 5/3   

00-031 Warszawa   

tel. (22) 370 25 03 lub 503 90 56 05  

julia.brykczynska@funduszobywatelski.pl  

www.funduszobywatelski.pl    
 

  

Fundusz Praw Kobiet 
 

Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na rzecz ochrony 

praw kobiet i udzielających im pomocy. Nabór realizowany jest w trybie ciągłym. 

 

ORGANIZATOR: Fundacja im. Stefana Batorego 

 

O PROGRAMIE: W związku z ostatnimi decyzjami kwestionującymi podstawowe prawa 

człowieka, w tym szczególnie prawa i wolności kobiet, oraz zapowiedziami dalszych ich 

ograniczeń poprzez wypowiedzenie konwencji przeciwdziałającej przemocy wobec kobiet, 

Fundacja im. Stefana Batorego uruchamia Fundusz Praw Kobiet, oferujący wsparcie finansowe 

organizacjom społecznym i inicjatywom obywatelskim działającym na rzecz ochrony praw 

kobiet i udzielającym im pomocy. 

 

CEL KONKURSU: Wsparcie organizacji społecznych i inicjatyw obywatelskich działających na 

rzecz ochrony praw kobiet i udzielających im pomocy 

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:  

1. Pomoc doraźna: 

– prowadzenie obserwacji protestów pod kątem możliwości realizacji przez obywatelki  

i obywateli praw konstytucyjnych wolności zgromadzeń i wyrażania opinii oraz 

przestrzegania przez władze i organy porządkowe przepisów prawa; 

– organizacja i udzielanie pomocy prawnej i medycznej osobom zatrzymywanym  

i poszkodowanym podczas protestów, świadczenie pomocy prawnej w sprawach sądowych. 

2. Wsparcie i doradztwo: 

– prowadzenie punktów poradnictwa i pomocy prawnej, psychologicznej i medycznej dla 

kobiet doświadczających przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej: w domu, w miejscu 

pracy, w sferze publicznej; świadczenie doradztwa dla kobiet pozbawionych dostępu do 

badań prenatalnych, opieki prenatalnej i legalnej aborcji. 

3. Działania prawne i rzecznicze: 

– podejmowanie inicjatyw mających na celu zagwarantowanie respektowania praw kobiet, 

przeciwdziałanie ich ograniczaniu (w tym wypowiedzeniu konwencji stambulskiej), 

– dochodzenie ochrony praw kobiet przed sądami krajowymi i instytucjami 

międzynarodowymi. 

 

http://www.funduszobywatelski.p/
http://www.funduszobywatelski.pl/
http://www.funduszobywatelski.pl/
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KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje społeczne i inicjatywy obywatelskie działające na 

rzecz ochrony praw kobiet. 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór ciągły 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: realizacja zadania w trybie ciągłym 

 

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu 

https://www.batory.org.pl/programy-dotacyjne/fundusz-praw-kobiet/#tabs_tab-0 

 

KONTAKT: Fundacja im. Stefana Batorego 

Agnieszka Zowczak 

Alina Wasilewska 

T: +48 796 332 145 

prawakobiet@batory.org.pl 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://granty.pl/kalendarz/fundusz-praw-kobiet/
mailto:prawakobiet@batory.org.pl
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AKTUALNE OFERTY STYPENDIALNE 
 

Stypendia krajowe: 

• Stypendia Miasta Poznania dla laureatów i finalistów olimpiad 2022  

 

Organizator: Urząd Miasta Poznania 

Dla: studenci 

Zasięg: wielkopolskie 

Termin składania wniosków: 20 czerwca 2022 r. 

Kontakt: Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy  Międzynarodowej  

pl. Kolegiacki 17  

61-841 Poznań  

tel. 61 878 56 95  

akademickipoznan@um.poznan.pl  

www.poznan.pl 

 

• Konkurs stypendialny Fundacji En Arche 2022  

 

Organizator: Fundacja En Arche 

Dla: studenci, doktoranci 

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2022 r. 

Kontakt: Fundacja En Arche  

Al. Jana Pawła II 80  

00-175 Warszawa  

tel. 519 820 625  

stypendium@enarche.pl  

enarche.pl 

 

• Fundusz Stypendialny Fundacji Rozwoju Śląska 2022 im. Johanna Kroll  

 

Organizator: Fundacja Rozwoju Śląska 

Dla: uczniowie, studenci 

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2022 r. 

Kontakt: Fundacja Rozwoju Śląska  

ul. Wrocławska 133  

45-837 Opole  

tel. 77 423 29 17  

agata.kopczynska@fundacja.opole.pl  

fundacja.opole.pl 

http://www.poznan.pl/
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• Stypendia scenariopisarskie w Willi Decjusza w Krakowie 2022  

 

Organizator: Stowarzyszenie Willa Decjusza, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 

Dla: studenci, absolwenci, inni 

Zasięg: międzynarodowe, ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 3 lipca 2022 r. 

Kontakt: Stowarzyszenie Willa Decjusza,  

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej  

ul. 28 Lipca 1943 roku 17 A  

30 - 233 Kraków  

villa@villa.org.pl  

www.villa.org.pl 

 

• Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów 2022  

 

Organizator: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Dla: doktoranci 

Zasięg: ogólnopolskie 

Termin składania wniosków: 12 lipca 2022 r. 

Kontakt: Centrum Komunikacji Społecznej  

ul. Senatorska 27 

00-099 Warszawa  

tel. 22 443 01 76  

naukowa@um.warszawa.pl  

www.um.warszawa.pl 

 

• Horyzonty Ardagh  

 

Organizator: Ardagh Glass S.A. 

Dla: uczniowie 

Zasięg: Mazowieckie, Wielkopolskie 

Termin składania wniosków: 15 lipca 2022 r. 

Kontakt: Ardagh Glass S.A.  

tel. 655 728 512  

horyzonty@ardaghgroup.com  

www.horyzontyardagh.pl 
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Stypendia zagraniczne: 

 

• Program stypendialny Plus – Aktywny Student 2022  
 

Organizator: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 

Dla: studenci 

Zasięg: Cały świat 

Termin składania wniosków: 15 czerwca 2022 r. 

Kontakt: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” 

ul. Jazdów 10A  

00-467 Warszawa  

tel. +48 226285557  

stypendia@pol.org.pl  

pol.org.pl 

 

• Wrocław: Stypendium dla studentów na studia zagraniczne (sem. 

zimowy) 2022/23  
 

organizator: Urząd Miejski Wrocławia 

Dla: studenci 

Zasięg: Cały świat 

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2022 r. 

Kontakt: Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi,  

Urząd Miejski Wrocławia  

Rynek 13 (II p.)  

50-101 Wrocław  

tel. 71 798 13 15  

barbara.rogowska@um.wroc.pl  

wca.wroc.pl 

 

• Program Youth4Regions 2022 dla młodych dziennikarzy  
 

organizator: Komisja Europejska 

Dla: studenci, absolwenci 

Zasięg: Unia Europejska, Belgia 

Termin składania wniosków: 11 lipca 2022 r. 

Kontakt: European Committee of the Regions  

Rue Belliard 99-101  

B-1040 Brussels  

tel. +33 (0)6 32 57 93 15  

youth4regions@euregionsweek.eu  

www.youth4regions.eu 

http://www.youth4regions.eu/
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  Potrzebujesz pomocy?  

   

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla 

organizacji trzeciego sektora w zakresie:  

− poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki 

krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)  

− konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet)  

− pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych  

− tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich.  

Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.  

KONTAKT:  

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  

Urząd Miasta Leszna 

Al. Jana Pawła II 21a 

tel. 65 529 54 03  
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Więcej informacji, zajdziesz na naszej stronie w zakładce ”FUNDUSZE”  

  

 

  

  

  

 
  

  

  

  

 


