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Znajdziecie nas na stronie

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
kliknij
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami tam zamieszczonymi.

WIADOMOŚCI SIECI
W ramach realizacji zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich
Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 roku
dofinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego, działalność
kontynuuje trzynaście Dolnośląskich Punktów Doradczych dla organizacji pozarządowych
(DPD). Punkty znajdują się w: Bolesławcu, Górze, Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lubaniu,
Lubinie, Miliczu, Wałbrzychu, Wołowie, Zgorzelcu, Ząbkowicach Śląskich, Żmigrodzie.
Operatorem jest Fundacja Pomocy Szkole im. Edwarda Machniewicza w Górze
w partnerstwie z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu. Projekt
realizowany będzie do 31.08.2018 r.
Zakres doradztwa udzielanego w DPD dotyczy m.in.:
a) pozyskiwania funduszy na działania (źródła krajowe i zagraniczne),
b) pisania i rozliczania projektów,
c) sprawozdawczości,
d) elementów księgowości dla organizacji pozarządowych,
e) wspierania
i
promowania
uczestnictwa
w międzysektorowych partnerstwach,

organizacji

pozarządowych

f) z zakresu poradnictwa obywatelskiego, w tym: zakładania i likwidowania organizacji
pozarządowych, prowadzenia bieżącej działalności organizacji oraz wspierania
współpracy między organizacjami pozarządowymi a instytucjami publicznymi.
Doradztwo w DPD prowadzone będzie w formie stacjonarnej (w biurze DPD) i mobilnej
(w biurze DPD poza godzinami dyżurów lub umówionym miejscu poza biurem Punktu) oraz
w sposób telefoniczny lub z wykorzystaniem Internetu. Te metody pozwolą dotrzeć
do wszystkich zainteresowanych osób potrzebujących wsparcia związanego
z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych. Wszyscy doradcy w DPD posiadają
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wieloletnie udokumentowane doświadczenie w realizacji działań doradczych oraz z zakresu
funkcjonowania Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego

20 maja (niedziela) – VII Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych – na terenie Zespołu
Pałacowo-Parkowego w Żmigrodzie odbyła się kolejna edycja regionalna Targów. Tym razem
w Żmigrodzie, a wzięło w niej udział 30 organizacji pozarządowych. NGO miały zapewnione
stoiska wystawiennicze, można było także rozbić własny namiot. Organizacje, które brały
udział w Targach miały zapewniony posiłek i zwrot kosztów transportu. Targi miały charakter
rodzinnego pikniku i największego święta NGO. Ich celem była promocja dolnośląskich
organizacji pozarządowych oraz różnych przejawów aktywności społecznej wśród
mieszkańców Dolnego Śląska. Targom towarzyszył Festiwal Kwiatów oraz Przegląd Zespołów
Ludowych. Udział w wydarzeniu był bezpłatny. W trakcie Targów odbyła się również
dyskusja panelowa pt. „Czy Polska może być niepodległa bez organizacji pozarządowych?”.
Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych 2018 dofinansowane są ze środków
Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

6 czerwca (środa) – Kongres Wrocławskich NGO na terenie Skate Parku przy ul. Legnickiej 65
we Wrocławiu. Zadanie współfinansowane są ze środków budżetu Gminy Wrocław.

4 października (czwartek) – IV Dolnośląski Kongres Obywatelski w Krzyżowej k/Świdnicy.
Zadanie dofinansowane jest ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
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KONKURSY/GRANTY

DOTACJE Z MINISTERSTW
Gdzie warto szukać informacji? Różne ministerstwa publikują ogłoszenia o konkursach w różnych
zakładkach. Na pewno muszą się one znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej. Warto też zaglądać
do zakładek: „ogłoszenia”, „konkursy ministra”, „aktualności”.
O czym warto pamiętać? Wiele ministerstw część zadań przekazuje swoim instytucjom podległym,
które też ogłaszają konkursy (np. MKiDN – Narodowe Centrum Kultury, MRPiPS – Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, MNiSW – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, MŚ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Ich spis znajdziecie tu:
http://konkursy-dla-ngo.blogspot.com/2017/03/dotacje-z-urzedow-centralnych.html


Ministerstwo Cyfryzacji
(informatyzacja, e-administracja, bezpieczny internet)

http://mc.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/
Ministerstwo Cyfryzacji zaangażowane jest w Program Operacyjny Cyfrowa Polska
https://www.polskacyfrowa.gov.pl/ .



Ministerstwo Edukacji Narodowej
(oświata i wychowanie)

https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/zadania-publiczne-ogloszenia
Przykładowa tematyka konkursów z lat ubiegłych:
– doskonalenie nauczycieli, wymiana młodzieżowa, otwarta szkoła, bezpieczna szkoła, letni
wypoczynek młodzieży polonijnej, wolontariat harcerski.


Ministerstwo Energii
(energia; gospodarka złożami kopalin, zrównoważony rozwój, energetyka jądrowa)

Brak dedykowanej zakładki dla NGO. Informacje o dofinansowaniach (nie tylko dla organizacji) można
znaleźć tu:
http://www.me.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Platforma+zrownowa
zona+energia/Sektor+publiczny/Programy+finansuj%C4%85ce
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Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi
Śródlądowej
(gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo, żegluga śródlądowa)

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/ogloszenia-i-obwieszczenia/konkursy-ministra/



Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(kultura i ochrona dziedzictwa narodowego)

http://bip.mkidn.gov.pl/pages/ogloszenia-i-zawiadomienia.php
http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programyministra/programy-mkidn-2018.php
Tematyka konkursów jest bardzo szeroka, m.in. są to: literatura, film, teatr, edukacja kulturalna,
ochrona zabytków, promocja czytelnictwa, dostępność kultury, domy kultury, promocja kultury
polskiej za granicą.
Warto pamiętać, że ministerstwo zaangażowane jest również w następujące programy:
– Europa dla Obywateli,
– Kreatywna Europa,
– Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (VIII oś Priorytetowa Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury).


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(nauka; szkolnictwo wyższe)

http://www.bip.nauka.gov.pl/ (zakładka „Programy Ministra – ogłoszenia”)
Przykładowe tematy konkursów z lat ubiegłych:
– Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego
– Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego
– Edukacja globalna
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Ministerstwo Obrony Narodowej
(obrona narodowa, wojsko, siły zbrojne)

http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/
Przykładowe tematy ubiegłorocznych konkursów:
– Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.



Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
(rynek pracy; pomoc społeczna; rodzina; osoby z niepełnosprawnością, seniorzy,
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, społeczeństwo obywatelskie)

http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/organizacje-pozarzadowe/
https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy-2018/
Ministerstwo jest operatorem kilku programów. Są to:
– Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – od 2018 r. PO FIO przeniesione zostało do:
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
https://fio.niw.gov.pl/
– Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/
– Programu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”
(https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/pomoc-spoleczna/konkursy-2018/)
– Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
– Program Senior + http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,8642,ruszylsenior.html
Co roku MRPiPS ogłasza również:
– Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych - z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn,
– Konkurs „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”,
– „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”.



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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(rolnictwo; rozwój wsi; rynki rolne)
Brak dedykowanej zakładki dla konkursów dla NGO. Cześć informacji można znaleźć m.in. tu:
https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Edukacja-Rolnicza/Zadania-Edukacyjne
Tematy konkursów z 2015 (w 2016 został ogłoszony jeden konkurs, później unieważniony, a w 2017
nie ogłoszono żadnego konkursu):
– Rozwijanie umiejętności sportowych, kreowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród uczniów
z terenów wiejskich poprzez organizowanie dla nich na szczeblu: szkolnym, międzyszkolnym,
wojewódzkim i centralnym imprez sportowych, turystycznych i obozów szkoleniowych,
– Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej.



Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
(gospodarka; rozwój regionalny; wsparcie przedsiębiorczości, fundusze europejskie)

Ministerstwo zajmuje się zarządzaniem funduszami europejskimi.
Strona dedykowana funduszom strukturalnym (raz z wyszukiwarką konkursów):
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Inne programy:
– Fundusze szwajcarskie: http://www.programszwajcarski.gov.pl/
– Fundusze norweskie http://www.eog.gov.pl/
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Ministerstwo Skarbu Państwa
(Skarb Państwa; nadzór nad spółkami skarbu państwa) - ministerstwo w likwidacji od
1.01.2017 r.

Brak dedykowanej zakładki dla NGO.
Konkursy sprzed kilku lat:
– konkurs ofert na opracowanie, realizację i emisję programów radiowych na temat prywatyzacji
i własności prywatnej,
– konkurs ofert na realizację projektów edukacyjnych z zakresu prywatyzacji i własności prywatnej
skierowanych do pracowników prywatyzowanych przedsiębiorstw i spółek z udziałem Skarbu
Państwa oraz liderów opinii,
– konkurs ofert na realizację projektów edukacyjnych na temat własności prywatnej i prywatyzacji
„Własność to odpowiedzialność” skierowanych do osób starszych.



Ministerstwo Sportu i Turystyki
(sport; turystyka)

https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan
Tematyka z ubiegłego roku:
Turystyka:
– Wspieranie rozwoju produktów turystycznych,
– Wspieranie rozwoju systemu jakości, poprzez m.in. certyfikacje, rekomendacje,
– Kształtowanie przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie i konserwację szlaków
pieszych, narciarskich, rowerowych, wodnych itp., które znajdują się na terenie Polski,
– Zwiększenie kompetencji kadr, poprzez szkolenia, konferencje, warsztaty, seminaria etc.,
– Popularyzacja turystyki krajowej, poprzez m.in. organizację imprez, konkursów.
Sport:
– Sport wyczynowy,
– Sport młodzieżowy,
– Sport powszechny (Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
– Upowszechnianie Sportu Różnych Grup Społecznych i Środowiskowych),
– Sport osób niepełnosprawnych,

Biuro projektu 56-200 Góra ul. Podwale24/6 tel. 604 881 760

Dolnośląskie Punkty Doradcze tworzące Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego dofinansowane są ze środków
budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

– Bezpieczeństwo imprez sportowych (Program Kibice Razem).



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
(administracja publiczna; sprawy wewnętrzne; wyznania religijne oraz mniejszości narodowe
i etniczne; bezpieczeństwo)

http://bip.mswia.gov.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert
http://fundusze.mswia.gov.pl/ (Fundusz Azylu, Migracji i Integracji)
Przykładowe konkursy:
– Realizacja kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej,
– Edukacja społeczna na rzecz bezpieczeństwa,
– Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami - przemocą, uzależnieniami,
– Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia
ich rodzinom,
– Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego.



Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(polityka zagraniczna; członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej)

http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/ministerstwo/konkursyministra/
Przykładowe tematy konkursów z ubiegłych lat:
– pomoc rozwojowa, pomoc humanitarna, dyplomacja publiczna, współpraca z Polonią i Polakami za
granicą.



Ministerstwo Sprawiedliwości
(sprawiedliwość, edukacja prawna, prawa człowieka, przeciwdziałanie przemocy)

http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/
Program:
– Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (pomoc postpenitencjarna
i pomoc pokrzywdzonym) https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-sprawiedliwosci/


Ministerstwo Środowiska
(gospodarka wodna; środowisko; zrównoważony rozwój, gospodarowanie odpadami)
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https://www.mos.gov.pl/fundusze-srodowiskowe/
Brak dedykowanej zakładki. Tu archiwalna zakładka z informacjami dla NGO:
https://archiwum.mos.gov.pl/kategoria/3026_dla_poe/
Tematyka konkursów w latach ubiegłych: Klimatyczna edukacja, Edukacja ekologiczna
Ministerstwo zaangażowane jest w Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
(https://www.pois.gov.pl/).


Ministerstwo Zdrowia
(zdrowie: profilaktyka i leczenie)

http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/organizacje-pozarzadowe/wspolpraca-z-organizacjamipozarzadowymi
http://www.bip.mz.gov.pl/ogloszenia
Narodowy Program Zdrowia
https://www.gov.pl/zdrowie/narodowy-program-zdrowia-ogloszenia
Przykładowe tytuły konkursów:
– „Program edukacyjny odnoszący się do eliminacji czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych
(nadciśnienia tętniczego, nadwagi i otyłości, niskiego poziomu aktywności fizycznej) skierowany do
dzieci i młodzieży, osób w wieku produkcyjnym oraz seniorów",
– „Program edukacyjny skierowany do dzieci i młodzieży mający na celu ograniczenie używania
substancji psychoaktywnych i związanych z tym szkód zdrowotnych, w tym również działania
ukierunkowane na zapobieganie agresji w szkole",
– „Opieka psychoonkologiczna i psychopaliatywna dla chorych na choroby nowotworowe, rodzin,
opiekunów i personelu medycznego".
Ministerstwa wymienione poniżej wg naszych informacji nie ogłaszają konkursów dla organizacji
pozarządowych:
 Ministerstwo Finansów (budżet; finanse publiczne; instytucje finansowe),


Ministerstwo Infrastruktury (planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz
mieszkalnictwo; łączność; transport)



Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (gospodarka; rozwój regionalny)



Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (m.in. wsparcie przedsiębiorczości,
zrównoważony rozwój, polityka kosmiczna).
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DOTACJE Z URZĘDÓW CENTRALNYCH
Kultura, historia, tożsamość narodowa:


Narodowe Centrum Kultury http://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/



Muzeum Historii Polski http://muzhp.pl/pl/p/121/patriotyzm-jutra



Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
http://bip.udskior.gov.pl/Rok,biezacy,202.html#content



http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje.html



Instytut Muzyki i Tańca http://imit.org.pl/ (zakładka programy)



Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy.html



http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs.html



Narodowy Instytut Dziedzictwa – Wolontariat dla Dziedzictwa http://wolontariat.nid.pl/



Senat RP* – konkurs dot. opieki nad Polonią i Polakami za
granicą http://www.senat.gov.pl/senat-i-polonia/zlecanie-zadan/ogloszenia-i-komunikaty/



Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych - Wspieranie Działań
Archiwalnych https://www.archiwa.gov.pl/pl/dla-uzytkownikow/wsp%C3%B3%C5%82praca,projekty,-dotacje/dotacje-ndap



Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego http://www.instytutteatralny.pl/aktualnosci/

Profilaktyka, zdrowie, niepełnosprawność, polityka
społeczna:


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii http://kbpn.gov.pl/portal?id=111285



Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
http://parpabip.pl/index.php?id=161,0,0



Krajowe Centrum ds. AIDS https://bip.aids.gov.pl/p,25,ogloszenia-o-konkursach



Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
https://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane-konkurs
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Społeczeństwo obywatelskie, rozwój organizacji
pozarządowych, wolontariat


Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich
https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-regulaminukonkursu-fio-w-2018-r



https://fio.niw.gov.pl/edycja9/

Nauka, innowacje, rozwój przedsiębiorczości:
(w tych instytucjach nie ma dedykowanych konkursów dla ngo, ale rozdzielają one
m.in. środki unijne, więc warto zaglądać na ich strony)


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju http://www.ncbr.gov.pl/



Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości http://www.parp.gov.pl/



Narodowe Centrum Nauki https://www.ncn.gov.pl/

Inne:


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
https://www.uokik.gov.pl/konkursy_dla_instytucji_konsumenckich.php



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – ogłasza dużo konkursów,
dlatego podajemy link do strony głównej https://www.nfosigw.gov.pl/. Konkursy ogłaszają
też Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DOTACJE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
Co na stronach urzędów marszałkowskich? Oprócz ogłoszeń o otwartych konkursach ofert
znajdziecie tam: programy współpracy urzędu z ngo, regulaminy przyznawania dotacji,
regionalne rady działalności pożytku publicznego, wyszukiwarki ngo, harmonogramy
konkursów.
Na co można otrzymać dofinansowanie? Zakres tematyczny konkursów jest bardzo szeroki
(sport, edukacja, turystyka, polityka społeczna, ochrona środowiska, zdrowie, wsparcie ngo,
przedsiębiorczość,… i inne).
O czym warto wiedzieć? Część urzędów marszałkowskich ma osobne komórki organizacyjne
(np. biura czy departamenty), których zadaniem jest współpraca z ngo.
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A teraz konkursy ogłoszone w Województwie Dolnośląskim
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku. Konkurs obejmuje realizacje zadań publicznych
wyłonionych w głosowaniu na projekty zgłoszone w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk – budżet
sportowo-turystyczny”
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,43897,idmp,127,r,r

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku
2018 zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez
organizacje pozarządowe. Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na
realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego realizowanych na rzecz
społeczności Dolnego Śląska wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Zadanie to ma na celu szkolenie i doskonalenie ratowników, ochronę i bezpieczeństwo osób
przebywających na obszarach wodnych oraz zakup specjalistycznego sprzętu.
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,43872,idmp,127,r,r

DOTACJE OD WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Pozostajemy w temacie dotacji od administracji rządowej. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie
stron urzędów wojewódzkich, na których można znaleźć informacje o konkursach dla ngo.
Na co można otrzymać dofinansowanie? W zeszłym latach urzędy wojewódzkie ogłaszały konkursy
w następujących tematach:


ratownictwo i ochrony ludności,



bezpieczeństwo w ruchu drogowym,



ratownictwo wodne,



bezpieczeństwo w szkole,



letni wypoczynek dzieci i młodzieży,



pomoc społeczna,




ochrona zabytków,
zapobieganie zakażeniom HIV i zwalczanie AIDS.

Uwaga! Zakres tematyczny konkursów w poszczególnych województwach jest różny. Przykładowo:
letni wypoczynek dzieci i młodzieży był przedmiotem otwartego konkursu w zeszłym roku tylko w
woj. mazowieckim a profilaktyka HIV – tylko w woj. lubelskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim.
Za to, prawie wszystkie urzędy wojewódzkie ogłaszają konkursy z zakresu pomocy społecznej oraz
ratownictwa i ochrony ludności.
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Warto jeszcze wspomnieć, że urzędy wojewódzkie realizują rządowe programy, w ramach których
ogłaszają konkursy grantowe – nie tylko dla ngo (np. Senior + na lata 2015-2020, Maluch +, Oparcie
społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi, Program ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017, Program integracji
społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 20162020). Na stronie urzędów wojewódzkich znajdziemy również często informacje o konkursach
ogłaszanych przez poszczególne ministerstwa oraz urzędy nadzorowane przez wojewodów (np.
kuratoria oświaty czy wojewódzkie urzędy ochrony zabytków).
O czym warto pamiętać? Urząd wojewódzki musi mieć program współpracy z organizacjami
pozarządowymi (roczny lub wieloletni), który jest podstawą do późniejszego uchwalenia otwartego
konkursu ofert. A do 30 kwietnia każdego roku musi ogłosić w Biuletynie Informacji Publicznej
sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Warto zapoznać się z tymi
dokumentami, aby dowiedzieć się m.in. jakie środki finansowe urząd przeznaczy na realizację
współpracy z ngo?, czy ogłosi konkursy? jaki będzie zakres tematyczny konkursów?. Jeśli na stronie
urzędu nie ma programu współpracy oraz sprawozdania z realizacji tego programu możecie poprosić
o te dokumenty w trybie dostępu do informacji publicznej.
dolnośląskie: http://bip.duw.pl/bip/ogloszenia

OD NGO DLA NGO – O ORGANIZACJACH
POZARZĄDOWYCH OGŁASZAJĄCYCH KONKURSY
GRANTOWE
Dziś przedstawiamy Wam kolejne zestawienie informacji o możliwościach pozyskiwania
funduszy. Tym razem o fundacjach (i stowarzyszeniach) grantodawczych działających
w Polsce. Przygotowana przez nas lista podzielona jest na obszary tematyczne, dlatego
niektóre inicjatywy występują na niej wielokrotnie. Umieściłam tu również programy,
w których nie ma aktualnie naboru wniosków (licząc na to, że konkursy zostaną
powtórzone).
Edukacja, dzieci i młodzież


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)
Program Równać Szanse http://www.rownacszanse.pl/



Polska Akcja Humanitarna Program Pajacyk http://static.pajacyk.pl/wpcontent/uploads/2016_04_nabor_do_programu.pdf



Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę: konkurs grantowy Bezpieczne dzieciństwo
http://fdds.pl/oferta/konkurs-grantowy/ (ze środków Fundacji VELUX); program zakończony
w 2017



Fundacja Batorego Równe
Szanse http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/rowne_szanse; program zakończony
w 2017
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Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji unijny Program Erasmus + http://erasmusplus.org.pl/



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/



Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży
http://www.wymianymlodziezy.frse.org.pl/



Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja
http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-



Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej „Zachować pamięć”
http://www.pnwm.org/dotacje/zachowac-pamiec/zachowac-pamiec-2018/#content



Fundacja Edukacja dla Demokracji - Edukacja Globalna https://fed.org.pl/globalna/oprogramie/

Polityka społeczna, rynek pracy, ekonomia społeczna


Program Zwyczajnie Aktywni www.zwyczajnieaktywni.pl (Fundacja Urszuli Jaworskiej,
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz firma
AbbVie Polska).



Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata” Minigranty „Małe jest Wielkie”
http://www.pomagajznami.org/projekty.html (informacja o programie znikła ze strony
fundacji)



Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska http://www.unitedway.pl/organizacje/
(obszary tematyczne: edukacja, pomoc społeczna, zdrowie – minigranty do 3 tys. zł)



Fundacja Ashoka: konkurs Społeczny Start-Up http://www.spolecznystartup.pl/

Wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego


Program Rita http://programrita.org/ - wspólne przedsięwzięcie Fundacji Edukacja dla
Demokracji (operatora programu) i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności



Fundacja im. Konrada Adenauera http://www.kas.de/polen/pl/pages/3417/



Fundacja Solidarności Międzynarodowej Konkurs grantowy „Polsko-Kanadyjski Program
Wsparcia Demokracji" http://solidarityfund.pl/programy/polsko-kanadyjski-programwsparcia-demokracji/



Fundacja Solidarności Międzynarodowej Nagroda Solidarności im. Lecha Wałęsy
http://solidarityfund.pl/programy/nagroda-solidarnosci-im-lecha-walesy/



Fundacja Batorego Dla Białorusi
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi



Fundacja Batorego Demokracja w Działaniu
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1



Fundacja dla Polski Fundusz Obywatelski http://www.funduszobywatelski.pl/konkursgrantowy



Fundusz Feministyczny FemFund http://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/ (Fundacja Fundusz
Feministyczny i Stowarzyszenie FemFund)
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Ochrona środowiska


Fundacja Nasza Ziemia Po stronie natury https://www.postronienatury.pl/ (we współpracy z
Żywiec Zdrój)



Fundacja Nasza Ziemia Eko-odkrywcy http://www.ekoodkrywcy.pl/ (we współpracy z Henkel
i Rossmann)



Fundacja Greenpeace Polska Eko-Starter http://www.greenpeace.org/poland/pl/ekostarter/O-programie/ (ostatnie informacje o programie z roku 2015)



Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-

Rozwój lokalny


Działaj lokalnie http://www.dzialajlokalnie.pl/ program Akademii Rozwoju Filantropii oraz
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności



Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę Seniorzy w Akcji http://www.seniorzywakcji.pl/ (ze
środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)



Fundacja Wspomagania Wsi http://www.fww.org.pl projekt „Nasza przestrzeń - konsultacje
społeczne dokumentów planistycznych” (samorządy mogą ubiegać się o sfinansowanie
konsultacje planu miejscowego lub studium)

Nowe technologie


Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Fundusz Sektora 3.0 http://sektor30.pl/fundusz/ (ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności)



Fundacja TechSoup https://www.techsoup.pl/pl/item-details/904/technologieorgpl

Kultura


Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej http://fwpn.org.pl/wnioski/co-wspieramy-



Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Program Rozwoju Bibliotek -Stypendium
imienia Olgi Rok http://www.biblioteki.org/ (dla bibliotekarek) – ze środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności.

GRANTY Z FUNDACJI KORPORACYJNYCH
Poniżej dwa przydatne źródła informacji nt. dotacji korporacyjnych:
1) Aktywny.blog prowadzony przez Karola Krzyczkowskiego. Tu:
http://aktywny.blog/2015/06/01/dotacje-od-fundacji-korporacyjnych/ znajdziecie m.in. listę ponad
50-stu fundacji korporacyjnych, gdzie można aplikować o granty. Lista jest na bieżąco aktualizowana
– ostatnia aktualizacja 19.02.2018 r.
2) Publikacja „Fundacje korporacyjne – dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy
charytatywne” –Iwona Raszeja-Ossowska - poradnik Witryny Wiejskiej
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http://docplayer.pl/4639184-Fundacje-korporacyjne-dotacje-programy-stazowe-sponsoringprogramy-charytatywne.html)
Znajdziecie tu opis działalności i dane kontaktowe do 47 fundacji korporacyjnych.

INFORMACJE – PORADY
FUNDACJA CZY STOWARZYSZENIE
Fundacja i stowarzyszenie to dwie różne i najbardziej typowe formy prawne organizacji
pozarządowych. Formalną różnicę między nimi prezentuje poniższe zestawienie, jednak w praktyce
ich działalność może być zbliżona.
Stowarzyszenie

Fundacja
założyciele



min. 7 założycieli



fundator/założyciel – jeden lub wielu

członkowie


są członkowie



nie występuje pojęcie „członkostwa”

władze




walne zebranie członków
komisja rewizyjna
zarząd




zarząd
organ kontroli wewnętrznej (rada fundacji,
rada nadzorcza, komisja rewizyjna) –
nieobowiązkowo

cele i formy działań
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Stowarzyszenie









Fundacja

możliwy jest każdy cel zgodny z prawem
cel niezarobkowy
celem może być wspieranie własnych
członków (np. Stowarzyszenie
Miłośników Gry w Krykieta, którego
głównym celem jest rozwój
zainteresowań i wspieranie członków
stowarzyszenia)
cele mogą być nierealne, nierzeczywiste
możliwość prowadzenia nieodpłatnej i
odpłatnej działalności pożytku
publicznego







cel powinien być zgodny z prawem,
społecznie lub gospodarczo użyteczny
cel niezarobkowy
cel nie może polegać na wspieraniu
członków władz
cel nie może być nierealny
możliwość prowadzenia nieodpłatnej i
odpłatnej działalności pożytku publicznego

odbiorcy działań
członkowie organizacji i/lub osoby spoza
 osoby spoza organizacji
organizacji
majątek



na etapie tworzenia nie jest potrzebny
majątek (to ludzie stanowią „kapitał”)












podstawą działania fundacji jest majątek, w
który fundację wyposaża fundator – tzw.
fundusz założycielski ustanowiony przez
fundatora, mogą to być zarówno pieniądze
jak i ruchomości oraz nieruchomości
odrębny fundusz w wysokości min.1000 zł
na działalność gospodarczą

źródła finansowania
administracja centralna i samorządowa
 administracja centralna i samorządowa (np.
(np. dotacje)
dotacje)
organizacje grantodawcze
 organizacje grantodawcze
osoby fizyczne i prawne (np. darowizny,
 osoby fizyczne i prawne (np. darowizny,
zbiórki publiczne)
zbiórki publiczne)
własna działalność zarobkowa (odpłatna
 własna działalność zarobkowa (odpłatna
działalność pożytku publicznego,
działalność pożytku publicznego,
działalność gospodarcza)
działalność gospodarcza)
składki członkowskie
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GDY NASZE NGO ZWALNIA
Wypalenie zawodowe nazywane jest chorobą cywilizacyjną XXI wieku. Co ciekawe dotyczy ono tak
samo sektora biznesu jak i NGO. Co charakteryzuje „syndrom Burn Out” i czy można mu zapobiec?
Jak budować swoją organizację , by nie spalić się w pracy?
Dlaczego działamy w NGO ?
Łączy nas:
 misja i wartość wykonywanej pracy, jej społeczna użyteczność,
 przyjazne stosunki w pracy: dobra atmosfera, partnerskie relacje
 elastyczny czas i miejsce pracy,



możliwości rozwoju zawodowego: perspektywa uczenia się nowych rzeczy, sprawdzania
swoich umiejętności, nabywania doświadczeń,
swoboda w działaniu: możliwość podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności,
poczucie wpływu.
A co jeśli to już za mało:

Część ludzi potrzebuje jednak zewnętrznego wzmocnienia motywacji, sprawienia, aby im się chciało
bardziej.
Dlaczego praca nas wypala?
Psycholodzy rozpatrują wypalenie zawodowe na trzech poziomach. W makroskali jest to efekt stresu,
który pracownik/wolontariusz odczuwa w pracy i z którym nie potrafi sobie poradzić. Po jakimś czasie
stres jest już tak duży, że człowiek nie ma sił na dalszą walkę i poddaje się – czyli wypala. Na poziomie
relacji człowiek – społeczeństwo wypalenie jest efektem braku dopasowania jednostki do oczekiwań
społecznych. Zaczyna się wtedy, kiedy patrząc na innych dochodzimy do wniosku, że powinno nas być
stać na więcej, a tkwimy w sytuacji, która nam nie pasuje. Ostatni poziom to skala mikro – czyli
różnica między własnymi oczekiwaniami wobec życia i kariery zawodowej a aktualną sytuacją – jeśli
rozbieżność jest zbyt duża, zaczyna pojawiać się apatia, zniechęcenie, złość i inne symptomy
wypalenia.
Jak przebiega wypalenie zawodowe, które często jest również przyczyną rozpadu organizacji?


Pierwszym symptomem wypalenia jest uczucie stopniowego wyczerpania i narastające
zmęczenie organizmu. Weekendy przestają wystarczać do tego, by pracownik wypoczął
i z nową energią zabrał się do pracy.



Redukcja aktywności to kolejny etap – pojawia się wycofanie i apatia. Pracownikowi nie chce
się angażować ani w sprawy firmowe ani prywatne.



Pojawiają się pierwsze reakcje emocjonalne takie jak agresja werbalna wobec
współpracowników, cynizm, negowanie zdania innych. Pracownik staje się trudny we
współpracy.



Spadek formy uwidacznia się na poziomie kreatywności, motywacji do pracy, zaangażowania
i funkcji poznawczych – praca zaczyna zajmować coraz więcej czasu a efekty są słabsze.
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Dochodzi do degradacji kontaktów z innymi. Napięcie emocjonalne jest bardzo duże.
Pojawiają się wahania nastrojów – od złości do smutku.



Kiedy pracownik mimo wszystko nadal nie zauważa problemu, organizm może zacząć
reagować psychosomatycznie, czyli pojawiają się problemy zdrowotne, które tak naprawdę
są wołaniem o pomoc z przemęczonego pracą i stresem ciała. W skład takich zaburzeń
wchodzą zarówno problemy ze snem, częstsze przeziębienia czy spadek sprawności
seksualnej, jak i choroby serca czy układu trawiennego.



Ostatnim i szczególnie niebezpiecznym etapem wypalenia jest faza desperacji, która
prowadzić może do rozwinięcia się depresji reaktywnej, uzależnień, a nawet samobójstwa.

Część ludzi potrzebuje jednak zewnętrznego wzmocnienia motywacji, sprawienia, aby im się chciało
bardziej. Takie działania wzmacniające motywację to motywowanie. Jest to proces świadomego
i celowego oddziaływania na motywy postępowania ludzi przez wykorzystywanie odpowiednich
środków, aby osiągnęli cel, ukierunkowanie ich na określone działanie.
Jak motywować ludzi?
Gdy wiemy już, co dla ludzi jest ważne, jakie czynniki mają znaczenie, aby zwiększyć ich
zaangażowanie w pracę, możemy dobrać narzędzia motywowania. To konkretne instrumenty,
których używa się, aby wzbudzić bądź utrzymać motywację danej osoby. Powinny być dopasowane
zarówno do osoby, jak i do charakteru organizacji.
UWAGA!
Nie ma uniwersalnych narzędzi motywujących wszystkich i w każdej sytuacji!
Najczęściej narzędzia motywowania dzieli się na finansowe i pozafinansowe.
Czynniki pozafinansowe obecnie stają się coraz ważniejsze, a wraz ze zwiększaniem świadomości
pracodawców, kluczowe. W pozarządowej rzeczywistości też mają większe znaczenie niż finansowe –
głównie ze względu na niewystarczające budżety. Do narzędzi pozafinansowych możemy zaliczyć
m.in.:


narzędzia związane z rozwojem kompetencji pracownika np. umożliwianie uzyskania
doświadczenia w różnych dziedzinach (organizacje podejmują różnorodne przedsięwzięcia,
pracownicy mogą sprawdzić się w wielu zadaniach – w firmach rzadko jest możliwość tak
wszechstronnej pracy); właściwie każda osoba, która pracuje jakiś czas w organizacji
pozarządowej może poszczycić się doświadczeniem koordynacyjnym, elementami
zarządzania finansowego czy sprawowania opieki merytorycznej nad projektem; w przypadku
zmiany pracy takie doświadczenie bez trudu można wykorzystać w biznesie czy też
w administracji państwowej; istotne może być także różnorodne i zmienne środowisko pracy:
praca z ciekawymi ludźmi, dzięki spotkaniom mamy szansę rozwoju i to nie tylko w wymiarze
profesjonalnym; warto popatrzeć na działania organizacji z tej perspektywy, zapewniać
pracownikom możliwość uczestnictwa w różnych wydarzeniach,



związane z organizacją czasu i miejsca pracy: zapewnianie wpływu w jakich godzinach
będziemy pracować oraz częściowo gdzie (biuro, dom); możliwość pracy w niepełnym
wymiarze godzin; w większości wypadków niewymuszona długość dnia pracy, tzn. zdarzają
się okresy pracy bardzo intensywnej, gdy np. organizowana jest konferencja, kończony
projekt i wymaga to pracy po godzinach, ale raczej nie ma sytuacji, gdy konieczność
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przebywania w biurze spowodowana jest faktem, że „szef jeszcze pracuje, więc nie mogę
wyjść”;


związane z relacjami w zespole: kreowanie przyjaznej i twórczej atmosfery, szacunek
i zaufanie, a także organizowanie wszelkiego rodzaju spotkań nieformalnych, wspólne
świętowanie, mają znaczenie motywacyjne



docenianie: wszelkiego rodzaju nieformalne sposoby wyrażenia uznania i docenienia wysiłku
wkładanego w pracę np. podziękowanie na spotkaniu zespołu, dyplom lub pamiątka dla
wieloletnich pracowników



podejmowanie decyzji: umożliwienie decydowania w codziennych i większych sprawach,
zapewnianie poczucia wpływu



poczucie, że zmienia się świat, możliwość wpływu na rzeczywistość; niezależnie czy są to
projekty o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim czy też działania lokalne, warto
pokazać członkom zespołu, jaki wpływ na społeczeństwo, innych ludzi ma ich praca. To, że
mogą widzieć efekty swojej pracy, niejednokrotnie usłyszeć wyrazy wdzięczności jest
bezcennym narzędziem motywacji, który nie wystąpi w sektorze przedsiębiorstw!

UWAGA!
Najczęściej organizacje pozarządowe przyciągają ludzi misją, przyjazną atmosferą, szacunkiem!
To są tylko niektóre z narzędzi, które mogą motywować w pracy w organizacjach pozarządowych.
Jeżeli przyjmując pracownika mamy wrażenie, że nie jest on świadom charakteru pracy
w stowarzyszeniu lub fundacji, warto zapytać jaką ma motywację do pracy w pozarządówce. Po
przedyskutowaniu różnych aspektów zatrudnienia w trzecim sektorze, zwykle okazuje się, że niezbyt
wygórowane wynagrodzenie jest rekompensowane różnymi, pozafinansowymi bonusami. Na
szczęście większość z pracowników nie przychodzi do pracy w trzecim sektorze powodowana
wysokimi zarobkami.

DZIAŁANIA NGO W POWIECIE KŁODZKIM
W CZERWCU PRZEDSTAWIMY DZIAŁANIA NGO W POWIECIE LUBAŃ I LUBIN

W tym roku, po raz pierwszy, Fundacja „Razem Możemy Więcej” przy Domu Dziecka w Kłodzku
ogłasza Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie”. O dofinansowanie w wysokości do 3 000 zł mogą
ubiegać się organizacje pozarządowe i grupy nieformalne (min. 3 osoby) działające i realizujące
swoje projekty na terenie Kłodzka, gminy Kłodzko, Polanicy-Zdroju, Szczytnej i Dusznik-Zdroju
z preferencją małych miejscowości, a nawet wiosek.
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2178138.html
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3 maja 2018 Fundacja Aktywnego Rozwoju i Zespół Placówek Socjoterapeutycznych
w kooperacji z KCKSIR zorganizowali czwarty już BIEG FLAGI i Rodzinny Piknik Majowy.
Zabawa była wyśmienita, słoneczko dopisało, zresztą zobaczcie sami.
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Stowarzyszenie Kłodzkie Bractwo Rycerskie na "XV Turnieju Rycerskim na Zamku Królewskim
w Będzinie!
Weź udział w dwudniowej konferencji "Siła Kobiet", zainspiruj się ciekawymi wystąpieniami,
warsztatami i debatami panelowymi oraz poznaj niezwykłe kobiety z Masywu Śnieżnika. Przed
nami prelekcje niezwykłych ekspertów, przedstawicieli władz lokalnych, sektora biznesu oraz
organizacji pozarządowych. Wstęp jest bezpłatny i wszystkie panie są mile widziane. Wystarczy, że do
środy
zarejestrujesz
się
poprzez
formularz
zgłoszeniowy
dostępny
na
http://bit.ly/formularz_silakobiet
Więcej informacji na http://bit.ly/sila_kobiet. Widzimy się już w tej weekend w Aparthotel Czarna
Góra.
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23 czerwca - Zapraszamy na jarmark świętojański do Pałacu w Gorzanowie.

Dni Kłodzka Znamy już gwiazdy 57. Dni Kłodzka. Jak poinformował dyrektor Kłodzkiego Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji podczas tegorocznego wydarzenia na kłodzkiej scenie wystąpią: Kamil
Bednarek z zespołem, Rezerwat oraz Czadoman. Planowany termin koncertów to 9-10 czerwca.
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Ależ to były emocje! Kolejny raz Duszniki-Zdrój były gospodarzem kultowego Rajdu Dolnośląskiego.
Tym razem, najlepsi kierowcy z całej Polski rywalizowali 19 i 20 maja br. Miejscem zmagań był przede
wszystkim obiekt Duszniki Arena, jak również kilka innych znanych odcinków specjalnych. Warto było
tam być i obserwować (lub uczestniczyć).

Biuletyn maj 2018 opracowany przez
DPD w Kłodzku prowadzony przez
Fundację Aktywnego Rozwoju
Biuro: ul. Rajska 1, 57-300 Kłodzko
Opracowanie: Agnieszka Boczkowska
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