
FUNDUSZE NA
DZIAŁANIA NGO

Aktualizacja na kwiecień 2022

NABÓR CIĄGŁY

Organizacje Pozarządowe mogą
korzystać z różnych źródeł

finansowania swoich pomysłów.
Mogą to być źródła wewnętrzne

lub zewnętrzne.



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! 
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FINANSE



poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji
pozarządowych (konsultacji założeń projektowych (cele,
działania, rezultaty, harmonogram, budżet); 
pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych; 
tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla organizacji trzeciego
sektora w zakresie: 

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
e-mail: ngo@leszno.pl
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DORADZTWO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI



Emilia Dmochowska – e.dmochowska@filantropia.org.pl, Tel. 22 622 01 22,
wew.16
Stanisław Głąbski – s.glabski@filantropia.org.pl, Tel. 22 622 01 22, wew.24

O PROGRAMIE: Lokalne Partnerstwa PAFW są programem Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, który jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce.

CEL PROGRAMU: Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest inicjowanie i
rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami
zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na
terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z
samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują
projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych
działań stanowi dobro wspólne.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Minimum 3 przedstawicieli organizacji i instytucji,
które w ostatnich 5 latach brały udział w 3 różnych programach PAFW na obszarze
jednej gminy lub maksymalnie kilku sąsiadujących gmin. Pomocna w odnalezieniu
beneficjentów z danego obszaru może być mapa programów PAFW dostępna pod
linkiem: https://mapa.pafw.pl 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: grant w wysokości do 1,500 zł na realizację spotkania
sieciującego

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Zgłoszenia są przyjmowane od 28 kwietnia 2021
w trybie ciągłym, do wyczerpania puli w wysokości 7000 zł.

KONTAKT: 
Dodatkowych informacji udziela zespół Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”          
z ramienia Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce:
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Dobre sąsiedztwo – dobro wspólne

https://mapa.pafw.pl/


CEL PROGRAMU: wsparcie organizacji bezpłatnych zajęć dla dzieci uchodźców
wojennych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Rodzaj zajęć jakie mogą być organizowane w ramach dofinansowania: opiekuńcze,
edukacyjne, sportowe ( w tym wyjścia na basen, parki rozrywki itp.), kulturalne w
tym plastyczne, muzyczne, teatralne a także wyjścia do kina, teatru itp.), spotkania z
psychologiem, pedagogiem oraz turystyczne – wycieczki.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Zgłaszać się do programu mogą podmioty publiczne
lub niepubliczne prowadzące żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły
(podstawowe, ponadpodstawowe) na podstawie stosownych przepisów prawa,
które zostały wpisane na co najmniej 8 miesięcy przed datą złożenia wniosku o
dofinansowanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych bądź do ewidencji
prowadzonej dla przedszkoli, szkół.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego podmiotu
40.000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór wniosków o Dofinansowanie trwa od 22
marca 2022 r. do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację
Programu. Nabór wniosków o Dofinansowanie do Programu jest prowadzony w
trybie ciągłym.

KONTAKT: 
Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej
ul. Targowa 25, Warszawa
 tel. (22) 618 66 77
 e-mail: fundacja@fundacjalotto.pl
facebook.com/FundacjaLOTTO
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Dzieci Ukrainy – organizacja opieki dziennej dla dzieci
uchodźców

mailto:fundacja@fundacjalotto.pl
http://www.facebook.com/FundacjaLOTTO


nie jest instytucją państwową ani organizacją rządową;
nie jest szpitalem ani placówką służby zdrowia;
nie jest szkołą, instytucją akademicką ani uniwersytetem (Google for Education
to odrębny program dla szkół).

CEL PROGRAMU: Google Ad Grants pomaga organizacjom non-profit informować
świat o ich misji. W ramach programu można promować inicjatywy, działalność
gospodarczą organizacji, pozyskiwać darczyńców, pomagać podopiecznym,
rekrutować wolontariuszy, przyciągać ofiarodawców i realizować nowe projektu.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: na reklamy tekstowe Google Ads

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O konto Google dla Organizacji Non-Profit mogą
ubiegać się tylko organizacje non-profit prowadzące działalność charytatywną,
mające dobrą opinię i spełniające wszystkie wymagania obowiązujące w danym
kraju. Nie są przyjmowane zgłoszenia od niektórych typów organizacji i nie są one
weryfikowane. Prosimy o upewnienie się, że organizacja:

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Kwota dotacji wynosi 10 000 USD miesięcznie, nie rocznie
(rocznie jest to kwota w wysokości 120 000 USD); Organizacja otrzymuje kredyt
względem AdWords, a nie 10 000 USD w gotówce.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór do programu prowadzony jest w trybie
ciągłym

KONTAKT: 
Zachęcamy do umówienia się na bezpłatną konsultację - 
https://calendly.com/webup/gag?utm_source=ngoplfunduszep&month=2022-
03 lub dołączenia do bezpłatnej grupy (ponad 500 NGO) i obejrzenia filmu
instruktażowego dot. procedury składania podania o grant :
https://www.facebook.com/groups/googleadgrants 
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Dofinansowanie na reklamę 10 tys. USD miesięcznie –
program Google Ad Grants

https://edu.google.com/
https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288
https://calendly.com/webup/gag?utm_source=ngoplfunduszep&month=2022-03
https://www.facebook.com/groups/googleadgrants


O PROGRAMIE: Fundusz oferuje wsparcie instytucjonalne organizacjom
społecznym, które w sposób systemowy i długofalowy udzielają pomocy osobom
uciekającym przed wojną w Ukrainie. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Przyznane dotacje będzie można
przeznaczyć na wszystkie koszty niezbędne do funkcjonowania organizacji:
zatrudnienie dodatkowego personelu, koszty koordynacji, komunikacji i transportu,
wynagrodzeń specjalistów (psychologów, tłumaczy, prawników, asystentów
kulturowych etc.), koszty wynajęcia, wyposażenia i utrzymania lokalu, zakup
sprzętu, opłat telefonicznych i mediów, księgowości, wszystkie inne koszty
uzasadnione kryzysową sytuacją, których nie można sfinansować z innych źródeł
(zbiórek, grantów, środków publicznych czy darowizn).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Wsparcie z Funduszu otrzymać będą mogły
zaproszone imiennie organizacje społeczne, które mają doświadczenie i
kompetencje w pracy z i na rzecz uchodźców/czyń i migrantów/tek oraz
współpracują z innymi organizacjami i instytucjami. Wspierane będą również wysiłki
na rzecz koordynacji działań pomocowych prowadzonych przez organizacje na
poziomie lokalnym i ogólnopolskim oraz w różnych obszarach wsparcia.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: uzależniona będzie od potrzeb i planu działań
przedstawionych we wniosku.
Organizacje, które otrzymają dotacje na działania, będą mogły uzyskać dodatkowe
wsparcie finansowe, techniczne i logistyczne na podniesienie bezpieczeństwa
swojego funkcjonowania w kontekście nowych wyzwań, w tym szczególnie
bezpieczeństwa cyfrowego i ochrony danych osobowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: nabór w trybie ciągłym

KONTAKT:  ukraina@batory.org.pl
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Fundusz Solidarności z Ukrainą

mailto:ukraina@batory.org.pl


rozpoznaniu potrzeb Beneficjenta programu, w szczególności w oparciu o
identyfikację potrzeb wykonaną przez Ośrodek Recepcyjny na podstawie
ankiety;
zapewnieniu odpowiedniego do rodzaju niepełnosprawności miejsca pobytu, w
tym w szczególności:

wyposażenia miejsc pobytu w przedmioty niezbędne do codziennego
funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością,
wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
dostępu do środków higieny osobistej, niezbędnych leków, środków
pomocniczych;

prowadzeniu grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu m.in.
nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych; w ramach realizacji
tych działań możliwe jest, w sytuacji objęcia wsparciem w placówce:

doposażenie placówki w niezbędny sprzęt do rehabilitacji (z zastrzeżeniem,
iż wartość początkowa zakupu danego sprzętu nie może przekraczać kwoty
10.000 zł),
doposażenie placówki w przedmioty zużywające się w trakcie zajęć;

prowadzeniu poradnictwa psychologicznego, prawnego, lub innego wsparcia
specjalistycznego;

CEL PROGRAMU: Celem wsparcia Beneficjentów programu jest zabezpieczenie
potrzeb rehabilitacyjnych oraz pobytowych, w szczególności odpowiednich
warunków zamieszkania i wyżywienia, potrzeb socjalnych, integracji społecznej,
poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i psychoterapeutycznego, a także
przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 
Realizacja zadania polega w szczególności na:
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Nabór wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc
obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” (nabór drugi)



udzielaniu informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług,
sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
prowadzeniu działań służących integracji społecznej i aktywizacji zawodowej w
formie zajęć indywidualnych lub grupowych np. warsztaty, szkolenia itd.;
zapewnienie usług tłumacza z języka ukraińskiego lub rosyjskiego na język
polski i tłumacza języka migowego;
zapewnienie usług pielęgniarskich;
zapewnieniu usług transportowych, szczególnie dla osób          
z niepełnosprawnością ruchową (w tym z Ośrodków Recepcyjnych).

posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych;
prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co
najmniej 12 miesięcy

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje pozarządowe: 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wsparcie przyznawane jest w formie finansowania zadania –
nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego przez organizację pozarządową.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Za
datę złożenia wniosku uznawana jest data wpływu wniosku na skrzynkę:
pomoc_Ukrainie@pfron.org.pl.

KONTAKT:  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
aleja Jana Pawła II 13,
00-828 Warszawa
22 50 55 500
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I miejsce – nagroda główna – tygodniowy wyjazd zespołu i opiekunów do
Rzymu i Asyżu;
II miejsce – nagrody o wartości do 4.000 zł dla zespołu;
III miejsce – nagrody o wartości do 3.000 zł dla zespołu.

I miejsce – bon o wartości do 5.000 zł,
II miejsce – bon o wartości do 3.000 zł,
III miejsce – bon o wartości do 1.000 zł.

CEL KONKURSU: Celem jest podniesienie świadomości ekologicznej polskiej
młodzieży w oparciu o idee zapisane w Encyklice Laudato Si’ i zaktywizowanie
młodych ludzi do prowadzenia działań na rzecz środowiska w swoich gminach,
parafiach i najbliższym otoczeniu.

NAGRODY:
3 najlepsze projekty w finale krajowym:

Nagrody dla szkół w formie bonu edukacyjnego:

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Zespoły uczniowskie ze szkół podstawowych,
liczące do 10 osób (uczniowie z klas 4-8). Każda szkoła może wytypować tylko 1
zespół. Każdy zespół pracuje pod opieką nauczyciela-opiekuna.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór ciągły. Zgłoszenia można przesyłać w
dowolnym momencie, pamiętając o obowiązku zakończenia projektu do 15 lipca
2022.

KONTAKT:
Fundacja Zakłady Kórnickie
Al. Flensa 2B, 62-035 Kórnik
Monika Koralewska
T: 502 61 60 40
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KONKURS - Drzewo Franciszka



CEL KONKURSU: Fundacja realizuje cele, które mają wpływ na kształcenie,
inspirowanie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie
rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa
informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Wnioski zbierane są w
systemie kwartalnym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Inspirujące i kreatywne pomysły z pogranicza edukacji, technologii i innowacji.
Przy wyborze beneficjentów oceniana jest zgodność wsparcia ze statutem Fundacji,
zakresem wskazanych potrzeb oraz stopniem innowacyjności zgłoszonego projektu
lub inicjatywy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
1. Osoby fizyczne.
2. Instytucje.
Wsparcie skierowane jest do osób bądź instytucji, które posiadają inspiracje i
przynajmniej część zasobów niezbędnych do realizacji celów opisanych we wniosku.
Wnioski o wsparcie w ramach trwającego obecnie naboru mogą składać także
obywatele Ukrainy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór jest ciągły (system kwartalny).

KONTAKT:
Fundacja Komputronik
 ul. Wołczyńska 37,
 60-003 Poznań
Składanie wniosków:
fundacja@fundacjakomputronik.pl
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Fundacja Komputronik 
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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.

Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi prowadzi doradztwo dla organizacji trzeciego
sektora w zakresie: 

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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Potrzebujesz pomocy?


