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1. ZŁOTY WIEK – GRANTY AKTYWIZACYJNE DLA SENIORÓW 

 

Organizatorem jest Fundacja Wspólnota Pokoleń. Program to granty aktywizacyjne na 
lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów.  
 
Celem projektu jest realizacja działań na rzecz seniorów, w szczególności dotyczących ich 
aktywizacji w zakresie spędzania czasu wolnego, upamiętniania ich historii, działań 
międzypokoleniowych na ich rzecz, działań zachęcających seniorów do korzystania z oferty 
kulturalnej miasta/gminy oraz zachęcających seniorów do profilaktyki zdrowotnej. 
 

Tematyka projektów powinna realizować następujące cele, przy czym projekt realizować 
musi co najmniej jeden z poniższych celów: 
1. Kompensacyjny (uzupełnia braki w kontaktach społecznych). 
2. Psychoterapeutyczny (ułatwia czas przejścia na emeryturę i radzenie sobie z 
kryzysami z tym związanymi). 
3. Integracyjny. 
4. Adaptacyjny (przystosowuje do zmian w warunkach życia). 
5. Aktywizacyjny (intelektualnie, psychicznie, społecznie i fizycznie). 
6. Edukacyjny (kompensowanie braków w wykształceniu, wiedzy, która służy lepszemu 
funkcjonowaniu w szybko zmieniającej się rzeczywistości, oferując np. zajęcia z 
obsługi komputera, Internetu, urządzeń smart RTV i AGD, szkolenia prawne, 
medyczne, dietetyczne i inne oraz rozwijanie pasji seniorów poprzez serię 
dedykowanych im zajęć. 
7. Profilaktyczny w zakresie zdrowia i świadomości zdrowotnej (prozdrowotny). 
8. Upamiętniający. 
 
Termin składania wniosków:  od 15 do 28 lutego 2022 r. 
 

Więcej informacji: https://wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/. 
 

 

2. DOBRE DZIAŁANIA – WSPARCIE MAŁYCH INICJATYW 

Organizatorem jest Diamant. Celem programu jest wsparcie aktywności i inicjatyw, które 
prężnie działają na rzecz swojego regionu.  

Dofinansowanie otrzymają inicjatywy, które są:  

• pożyteczne, czyli odpowiadają na konkretne potrzeby, 
• budują lub wzmacniają rozpoznawalność regionu, 
• aktywizują lokalną społeczność z różnych grup wiekowych 

i w różnej sytuacji życiowej (dzieci, seniorów itp.),  
• są innowacyjne lub pomagają zachować pamięć o historii, sztuce, specyfice regionu, 
• są godne naśladowania, 
• są ciekawe, kreatywne, pomysłowe. 

https://wspolnotapokolen.pl/portfolio/zloty-wiek/
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Termin składania wniosków: 28 lutego 2022 r.  
Więcej informacji:  https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/.  
 

3. PROGRAM AKTYWNI + 

 

Organizatorem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Celem programu „Aktywni+” 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowanego od 2021 roku, jest zwiększenie 
uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Program 
uwzględnia kierunki działań wynikające z przyjęcia przez Radę Ministrów dokumenty pt. 
Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – 
Solidarność. 
 
Dofinansowanie można otrzymać na zadania określone w ramach 4 priorytetów Programu:  

1. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu: zwiększenie udziału 
osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów 
mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu 
osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i 
zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.  

2. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji 
środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje 
dotyczące warunków życia obywateli.  

3. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności 
posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez 
osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych 
sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób 
starszych.  

4. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji 
międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych 
oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie 
bezpieczeństwa seniorów. 
 

Termin składania wniosków: 28 lutego 2022 r.  
 
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-
ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-
20212025-edycja-2022. 
 
 

4. SPORT DLA WSZYSTKICH 

 
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Główne cele to:  

• Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych 
i środowiskowych; 

• Tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie 
zdrowego stylu życia; 

https://dobredzialania.slodkielaczy.pl/
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2022
https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-w-ramach-programu-wieloletniego-na-rzecz-osob-starszych-aktywni-na-lata-20212025-edycja-2022
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• Wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie 
aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego 
kraju; 

• Promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich 
środowisk 
i grup społecznych; 

• Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych 
wartości  sportu; 

• Edukacja patriotyczna poprzez sport; 
• Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu 

społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej; 
• Niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych 

środowiskach 
i grupach społecznych.  

 
Można uzyskać wsparcie na: 

• upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, 

• upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim: 
 -aktywna wieś, 

-organizator sportu w środowisku wiejskim, 

• wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w 
ramach rządowego programu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”, 

• wspieranie projektów sportu dla wszystkich (wyżej wymienionych) realizowanych 
przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.  
 

Termin składania wniosków: 1 marca 2022 r.  
 
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-
zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich. 
 

 
5. RÓWNAĆ SZANSE – WSPARCIE DLA MŁODZIEŻY 

 
Organizatorem programu w 2022 r. jest Fundacja Civis Polonus. To wyjątkowy system 
wsparcia dla lokalnych inicjatyw społecznych, który kompleksowo stawia na rozwój 
młodzieży z małych miejscowości, łącząc w sobie ofertę wsparcia finansowego, szkoleń oraz 
forum wymiany doświadczeń. 
 

Można uzyskać wsparcie na projekty rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne 
młodych ludzi z małych miejscowości. 
 
Termin składania wniosków: 15 marca 2022 r. 
 

Więcej informacji: https://rownacszanse.org.pl/o-programie/. 
 

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich
https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich
https://rownacszanse.org.pl/o-programie/
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6. WIOSNA 2022 – FUNDUSZ POMOCOWY 

 
Organizatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Celem konkursu jest wsparcie 
inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia 
lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji 
i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie instytucjonalne 
organizacji pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach pandemii i po jej zakończeniu 
poprzez wzmocnienie ich zasobów materialnych i osobowych. 
 
Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:  

1. Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w wyniku pandemii 
COVID-19, poprzez działania prowadzone w ramach edukacji zarówno formalnej, jak i 
pozaformalnej, rozumiane jako: diagnozowanie braków w postępie edukacyjnym 
dzieci i młodzieży oraz realizację działań naprawczych; rozwój oferty edukacyjnej w 
formie zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych prowadzonych w trybie stacjonarnym 
lub/i online; minimalizowanie wykluczenia cyfrowego w tym, w uzasadnionych 
przypadkach, zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość.  

2. Zwiększanie skuteczności uczenia się i nauczania uczniów w trakcie edukacji 
przedszkolnej i szkolnej prowadzonej w formie zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej 
poprzez: rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli 
przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych; opracowanie materiałów i 
pomocy dydaktycznych do prowadzenia interaktywnych lekcji i stacjonarnych zajęć 
szkolnych, w tym szczególnie wykorzystujących metody i techniki niestosowane 
wcześniej przez uczestników projektu. 

3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i 
młodzieży służące: zwiększeniu kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z 
zakresu profilaktyki zdrowotnej i pracy wychowawczej; zwiększeniu dostępu dzieci i 
młodzieży do pomocy psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o 
miejscach oferujących pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi 
ośrodkami lub wolontariuszami posiadającymi niezbędne kompetencje, czy 
wypracowanie sposobów interwencji kryzysowej; promocję bezpiecznego korzystania 
z internetu przez dzieci i młodzież, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym.  

4. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach 
zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez: wsparcie inicjatyw 
samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe na 
rzecz dzieci i młodzieży; rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej 
rodziców, dzieci i młodzież; inicjowanie aktywności dzieci i młodzieży na rzecz 
lokalnych społeczności, w tym działania skierowane do osób starszych i 
potrzebujących pomocy. 

5. Prowadzenie badań, które dostarczą aktualnych danych, na temat sytuacji dzieci i 
młodzieży w czasie i po pandemii i będą służyć do rozwoju działań edukacyjnych. 
 

Termin składania wniosków: 18 marca 2022 r.  
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Więcej informacji: https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-edycja-wiosna-2022/. 
 

7. AKTYWNI OBYWATELE – FUNDUSZ REGIONALNY 

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji w 
składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja 
Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zaprasza do 
składania wniosków w drugim konkursie grantowym na projekty tematyczne. Program 
Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Norwegię i 
Liechtenstein w ramach funduszy EOG i Funduszy Norweskich. 

Można uzyskać dofinansowanie na projekty dotyczące następujących obszarów 
tematycznych: 
OBSZAR 1: ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci) 
OBSZAR 2: działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie 
wykluczeniu 
OBSZAR 3: budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na 
poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska) 
OBSZAR 4: wsparcie rozwoju sektora społecznego. 

Każdy Wnioskodawca ubiegający się o grant na realizację projektu tematycznego może 
ubiegać się o dodatkową kwotę grantu przeznaczoną na rozwój instytucjonalny. 

Termin składania wniosków: 25 marca 2022 r. 

Więcej informacji: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/. 

 

8. ROZGRZEWAMY POLSKIE SERCA – ROK IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 

 
Organizatorem jest K&Y Sp. z o.o. Celem programu jest wspieranie inicjatyw związanych z 
Rokiem Ignacego Łukasiewicza. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł 
i energię, by upamiętnić postać wielkiego, polskiego wynalazcy. 
 
Można uzyskać dofinansowanie na inicjatywy, które mieszczą się w jednej z 
następujących dziedzin: 

• kultura jako dziedzictwo narodowe, w tym spektakle i wydarzenia teatralne 
muzyczne i filmowe, 

• pozostała działalność kulturalna w kraju i za granicą, 

• opieka nad pomnikami i miejscami pamięci oraz ochrona zabytków, w tym w 
szczególności przemysłu gazowniczego i muzeów, 

• pomoc Polonii i Polakom za granicą, 

• działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 

• kultura fizyczna i sport, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej, jako narzędzia 
wychowawczego dzieci i młodzieży, 

https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-edycja-wiosna-2022/
%20https:/aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-2/
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• nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata ze szczególnym uwzględnieniem 
projektów historycznopatriotycznych oraz dotyczących kształtowania postaw 
obywatelskich 

 
Termin składania wniosków: 31 marca 2022 r.  
 
Więcej informacji: https://rozgrzewamypolskieserca.pl/. 
 

 
 
 

KONKURSY – NABÓR CIĄGŁY 

 
1) Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej 

  
Wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu 
terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów 
opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, 
kultury, dziedzictwa narodowego, edukacji, pomocy społecznej. 
 
Więcej informacji: https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/. 
 
 

2) Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
 
Realizując działania sponsoringowe ma na celu zwiększenie znajomości marki poprzez 
budowanie świadomości i reputacji oraz nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z 
grupami interesariuszy, mającymi wpływ na realizację działalności biznesowej Spółki. 

Działania sponsoringowe prowadzone przez Spółkę obejmują główne cztery obszary: 

• sponsoring sportu – w tym związków sportowych, stowarzyszeń, sportu dzieci 
młodzieży, sportu akademickiego oraz inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju 
fizycznego,  

• sponsoring działań związanych z edukacją, obszarem badawczo-rozwojowym 
innowacjami, popularyzacją wiedzy i szkolnictwa na różnych poziomach kształcenia,  

• sponsoring kultury – wsparcie wydarzeń teatralnych i operowych, festiwali 
muzycznych, koncertów, imprez kulturalnych, produkcji filmowych, itp.,  

• sponsoring działań społeczno-historycznych nawiązujących do historii Polski, w tym 
patriotycznych, służących ogółowi społeczeństwa.  

https://rozgrzewamypolskieserca.pl/
https://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/
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Więcej informacji: https://www.psgaz.pl/sponsoring-i-darowizny. 
 
 

3) Fundacja dla Polski – FUNDUSZ OBYWATELSKI 
 

Dofinansowanie inicjatyw gdzie w interes publiczny wymaga natychmiastowej 
reakcji obywateli oraz odpowiadających na bieżącą sytuację w co najmniej jednym z 4 
obszarów: 

• ochrona integralności i praworządności działania instytucji publicznych, 

• ochrona praw obywatelskich i wartości konstytucyjnych, 

• prowadzenie otwartych procesów konsultacji w ważnych sprawach, 

• publicznych; przeciwdziałanie przemocy w życiu publicznym.  
 

Więcej informacji: https://www.fdp.org.pl/. 
 

4) Fundacja PKO Banku Polskiego  
 
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).  
 
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. 
 
Więcej informacji: https://www.fundacjapkobp.pl/project/projekty/. 
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