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1. DZIAŁAJ LOKALNIE I SOLIDARNIE Z UKRAINĄ 
 

Organizatorem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Ośrodki Działaj Lokalnie. 
 
W związku z wojną na Ukrainie w programie „Działaj Lokalnie” uruchomiono specjalną 
ścieżkę grantową „Działaj lokalnie i solidarnie z Ukrainą”. Oznacza to, że w lokalnych konkursach 
grantowych w 2022 roku będą również przyznawane dotacje na wsparcie inicjatyw lokalnych na 
rzecz pomocy uchodźcom zza wschodniej granicy.  
 
Można otrzymać dofinansowanie na: 

• wspieranie lokalnych społeczności przyjmujących uchodźców, 

• działania integrujące i adaptacyjne dla osób przybywających z Ukrainy takie jak: pomoc 
prawna, edukacyjna, psychologiczna, 

• pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz pomoc w organizacji ich pobytu w Polsce, np. 
koordynacja pomocy humanitarnej, 

•  punkty kontaktowe, koordynacyjne, informacyjne, 

• zakup wyposażenia na czas pobytu w Polsce typu: odzież, środki czystości, wyposażenie 
mieszkania, 

• organizacja zbiórek (finansowych i rzeczowych). 
 
Termin składania wniosków:  do 31 lipca 2022 r. 
 
Więcej informacji: http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/. 
 

2. DZIECI UKRAINY  
 
Organizatorem jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.  
 
W celu wsparcia ukraińskich uchodźców i umożliwienia kobietom podjęcia pracy zarobkowej lub 
przygotowania się do niej Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wspomóc 
organizację zajęć dziennych dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. 
 
Kategorie kosztów bezpośrednich/programowych, które mogą być pokryte z darowizny: 

• Koszty związane z dostosowaniem i wyposażeniem pomieszczeń przeinaczonych na 
zajęcia np. malowanie, zakup stolików i krzeseł, 

• Koszty związane z zapewnieniem materiałów i sprzętu na zajęcia np. materiały 
plastyczne i piśmiennicze, książki, podręczniki, drobny sprzęt sportowy itd. 

• Wynagrodzenie osób prowadzących zadanie np. wychowawca, trener sportowy, 
nauczyciel, psycholog itd. 

• Wyżywienie Beneficjentów, 

• Transport i nocleg w przypadku wycieczek, 

• Bilety wstępu np. do parku rozrywki czy muzeum, 

• Wynajęcie obiektów sportowych, 

• Ubezpieczenie. 
 
Termin składania wniosków:  do 31 lipca 2022 r. 

http://dzialajlokalnie.pl/zasady-programu/
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Więcej informacji: https://www.fundacjalotto.pl/rusza-program-dzieci-ukrainy/. 
 

3. KONKURS CYFROWE SUPERMOCE 
 
Organizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 
 
Celem konkursu jest wybranie najciekawszych pomysłów, spośród zgłoszonych przez 
uczestników, na warsztaty podnoszące kompetencje cyfrowe, w trakcie których uczestnicy 
poznają m.in. platformę “Learn My Way” i umożliwienie ich realizacji poprzez przekazanie 
grantu w kwocie do 10 000 zł brutto, zgodnie z przesłanym opisem pomysłu i budżetem. 
 
Zadanie konkursowe polega na: 

a) opisaniu pomysłu na warsztat (lub warsztaty) dla min. 50 osób dorosłych, które będą 
wspierać i rozwijać kompetencje cyfrowe w oparciu o platformę “Learn My Way” i 
tematy na niej zawarte. Uczestnicy warsztatów powinni zrealizować min. jeden temat 
kursu na platformie e-learningowej “Learn My Way, 

b) przedstawieniu założeń realizacyjnych dla opisanego pomysłu: 

• harmonogram realizacji pomysłu, 

• budżet realizacji pomysłu, 

• zaangażowani partnerzy lokalni. 
 

Termin składania wniosków:  do 27 lipca 2022 r. 
 
Więcej informacji: https://api.ngo.pl/media/get/184872/regulamin-kompetencje-3-0.pdf. 
 

4. KIERUNEK SUKCES 
 
Organizatorem jest Fundacja Empiria i Wiedza.  
 
Celem konkursu jest realizacja programów edukacyjnych związanych z kształtowaniem 
umiejętności komunikacyjnych, kompetencji liderskich, motywacji, poszukiwania i rozwijania 
talentów, skierowanych do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych 
uczących się na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. 
 
W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na: 

• organizację, przygotowanie i realizację warsztatów, szkoleń, spotkań edukacyjnych dla 
młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, 

• zakup materiałów i pomocy dydaktycznych związanych z prowadzonym Projektem, 

• wynagrodzenie specjalistów prowadzących warsztaty, szkolenia, spotkania edukacyjne, 

• porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem Projektu. 
 

Termin składania wniosków:  do 31 lipca 2022 r. 
 
Więcej informacji: https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/kierunek-sukces. 
 

https://www.fundacjalotto.pl/rusza-program-dzieci-ukrainy/
https://api.ngo.pl/media/get/184872/regulamin-kompetencje-3-0.pdf
https://empiriaiwiedza.pl/konkursy/kierunek-sukces
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5. SPORTOWE WAKACJE Z FUNDACJĄ LOTTO 
 
Organizatorem jest Fundacja LOTTO im. Krystyny 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. 
 
Dofinansowanie może być przeznaczone na: 
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. 
 
Termin składania wniosków:  do 31 lipca 2022 r. 
 
Więcej informacji: https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto. 
 

6. FUNDACJA PZU Z KULTURĄ 
 
Organizatorem jest Fundacja PZU.  
 
Cel: zwiększenie dostępu do szeroko pojętej kultury dzieciom i młodzieży szkolnej 
(szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, 
branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół 
policealnych) z obszarów wiejskich i małych miejscowości (do 30.000 mieszkańców), w 
szczególności do tzw. kultury wysokiej oraz zwiększenie ich wiedzy na temat dziedzictwa 
kulturowego, na poziomie lokalnym lub ogólnopolskim. 
 
Dofinansowanie może być przeznaczone na: 
Organizacja interesujących i rozwijających wyjazdów połączonych z wizytami w instytucjach 
kultury, tj. muzea, teatry, opery, galerie itp. wraz towarzyszącymi im cyklicznymi warsztatami 
edukacyjnymi. 
 
Termin składania wniosków:  do 1 sierpnia 2022 r. 
 
Więcej informacji: 
https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/ruszyla_XVIII_edycja_konkursow_dotacyjnych. 
 

7. MOJE MIEJSCE NA ZIEMI 
 
Organizatorem jest Fundacja Orlen.   

https://www.fundacjalotto.pl/sportowe-wakacje-z-fundacja-lotto
https://fundacja.pzu.pl/aktualnosci/sczegoly/ruszyla_XVIII_edycja_konkursow_dotacyjnych
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Celem Programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. 
Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program 
prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje miejsce na 
Ziemi.  
 

a) Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na projekty non-profit realizowane w 
obszarze: 
a) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji; 
b) działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia; 
c) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu; 
d) podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego; 
e) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki; 
f) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt; 
g) podnoszenia świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju. 
W ramach naboru wniosków granty ma uzyskać 170 podmiotów. 

 
Termin składania wniosków:  do 1 sierpnia 2022 r. 
 
Więcej informacji: https://fundacja.orlen.pl/PL/NaszeProgramy/Strony/Moje-miejsce-na-
ziemi.aspx. 
 
 
 
 
 
 
 

Gorąco zachęcamy do odwiedzania portalu: 
https://www.ngo.pl/ 

i zakładki: 
https://fundusze.ngo.pl/aktualne. 
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