
 

 Finansowanie lokalnych inicjatyw obywatelskich czyli dotacje dla aktywnych. 

                                                                                     
Wiele organizacji i instytucji przeznacza dotacje na różnego rodzaju inicjatywy obywatelskie 

realizowane dla dobra publicznego przez mieszkańców społeczności lokalnych. Każda instytucja  

zgodnie z własnymi celami statutowymi ma swoje priorytety, procedury, „ulubione” tematy, zasady 

przyznawania dotacji, które najczęściej  odbywają się w oparciu  o konkurs wniosków. Szczegółowe 

informacje dotyczące regulaminu programu pomocowego, jego celu, sposobu realizacji, formularzy         

i terminów składania wniosków zamieszczane są na stronach internetowych tych instytucji i organizacji. 

Aktualne informacje o środkach pomocowych znajdują się na portalu organizacji pozarządowych 

:www.ngo.pl –zakładka  - termin ucieka lub zakładka  -fundusze.  

Warto także śledzić  informacje na serwisach internetowych Fundacji Wspomagania Wsi(FWW) na 

stronie: www.fundacjawspomaganiawsi.pl .W informacji o działalności Fundacji 

czytamy:….”Fundacja prowadzi m.in. cykliczne konkursy dotacyjne dla organizacji pozarządowych       

i grup nieformalnych działających na terenach wiejskich, internetowe konkursy dla młodzieży, a także 

warsztaty, podczas których można zdobyć wiedzę z zakresu: planowania i realizacji projektów 

społecznych; zarządzania projektami społecznymi czy księgowo-prawnych podstaw zarządzania lokalną 

organizacją pozarządową. ”Tutaj dowiemy się o programach pożyczkowych, szkoleniach, konkursach 

grantowych(FWW organizuje corocznie kilka konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych, 

szkół, przedszkoli, rad parafialnych z małych miast i wsi.  

Na stronie:www.witrynawiejska.org.pl są serwisy dla osób prowadzących działalność 

gospodarczą, wiejskich organizacji społecznych, przyjaciół zwierząt oraz serwis poświęcony 

dziedzictwu  kulturowemu wsi. Każdy z nich zawiera mnóstwo ciekawych i praktycznych informacji. 

 
 

 

 

http://www.ngo.pl/
http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/
http://www.witrynawiejska.org.pl/
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Stypendia  

 

 

 

 

 

W zakładce Fundusze znajdziecie Państwo  między innymi listę organizacji wspierających 

działania społeczne . Zapewne wymaga ona weryfikacji ponieważ była aktualizowana w 

2010roku ale lista 49 instytucji i organizacji do których można bezpośrednio złożyć wniosek o dotację 

daje możliwość znalezienia  środków na realizację Państwa projektów. Oto niektóre z nich: 
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*Dla osób, których działanie jest zgodne programem  Fundacji Orlen  Dar Serca polecam 

adreswww.orlendarserca.pl  
Fundacja prowadzi programy na rzecz  Rodzinnych Domów Dziecka, pomaga lokalnym 

społecznościom, prowadzi projekty w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, krzewienia tradycji 

narodowej, rozwoju oświaty i nauki. 

Szczegółowe informacje w zakładkach –O Fundacji – Nasza Działalność – Pomoc (po lewej stronie  - 

jeśli potrzebujesz pomocy – wniosek dla osoby fizycznej lub osoby prawnej). Fundacja posiada własne 

przejrzyste, proste wnioski. Poniżej wzór wniosku dla osoby fizycznej. 

 

_________________ 

(data i miejscowość)  

 

WNIOSEK 

O DOTACJĘ ZE ŚRODKÓW  

FUNDACJI ORLEN - DAR SERCA 

(dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi) 

 

I. Dane Wnioskodawcy:  

Imię i nazwisko: ____________________________________________________ 

Adres: ___________________________________________________________ 

Seria i numer dowodu osobistego: ______________________________________ 

PESEL: __________________________________________________________ 

NIP: ____________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy: ________________________________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________ 

Strona www: ______________________________________________________ 

Nr konta _________________________________________________________ 

Czy osoba zwracała się o dotację do Fundacji ORLEN - Dar Serca lub do PKN ORLEN S.A. lub do spółek grupy kapitałowej PKN ORLEN S.A. (ile razy, 

kiedy i na co) 

_________________________________________________________________ 

Czy osoba dostała już dofinansowanie ze środków Fundacji ORLEN - Dar Serca lub PKN ORLEN S.A. lub spółek grupy kapitałowej PKN ORLEN S.A. (ile 

razy, kiedy, w jakiej postaci i na co) 

________________________________________________________________ 

Czy osoba rozliczyła się z przyznanych środków (jeżeli był taki wymóg)________________________________________________________________ 

II. Kwota dotacji, o jaką Wnioskodawca występuje ze wskazaniem jej przeznaczenia (jeżeli Wnioskodawca występuje o dotację rzeczową prosimy o 
wskazanie przedmiotu dotacji oraz, o ile jest to możliwe, jej wartości):  

Kwota: ___________________ (słownie: _______________________________ 

_______________________________________________________________ ) 

Przeznaczenie: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Uzasadnienie: (prosimy o uzasadnienie celu na jaki ma być przyznana dotacja)  

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Ramowy budżet programu na który przeznaczona będzie dotacja:  

Koszt całkowity___________________________   PLN                       100% 



Uzyskane dotacje ___________________________PLN ___________ % 

Udział własny _____________________________PLN ____________ % 

Kwota brakująca ___________________________PLN ____________ % 

Referencje: (prosimy o wymienienie osób, instytucji zaangażowanych w projekt, osób lub instytucji od których osoba dostawała już wsparcie  - nazwa 

organizacji, adres, telefon, osoba kontaktowa) _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Inne źródła finansowania: (organizacje i osoby oraz otrzymane lub obiecane 

kwoty)___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926), wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji niniejszego wniosku. 

 

_______________________ 

(data i podpis Wnioskodawcy)  

 

Niniejszy wniosek należy przesłać na adres Biura Fundacji 

 

Prosimy dołączyć informacje potwierdzające i uwiarygodniające wniosek i wnioskodawcę (np. informacje o dochodach/stanie materialnym rodziny, 

zaświadczenia lekarskie, itp.)   

 

Fundacja ORLEN - Dar Serca Biuro w Warszawie: ul Gordona Bennetta 2, 02-159 Warszawa  

Tel. 0 22 584 69 35 fax 0 22 584 69 36  
 

 

    *Projekty realizowane w  małych miejscowościach w zakresie rozwoju społecznego i kulturalnego 

oraz rozwoju oświaty  wśród mieszkańców wsi wspiera  także Akademia Rozwoju Filantropii. 

wwww.filantropia.org.pl. 
Na tej stronie znajdziemy wszystkie  informacje o Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. 

 

   

  O NAS  
  ZESPÓŁ  
  JAK ZMIENIAMY ŚW IAT?  
  BIBLIOTEKA  
  BLOG  
  KONTAKT  

 
WWW.FILANTROPIA.ORG.PL / OBSZARY DZIAŁAŃ 

 AKTYWIZUJEMY SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNE 

 ROZWIJAMY NOWOCZESNA 

FILANTROPIĘ 

http://www.filantropia.org.pl/
http://www.filantropia.org.pl/
http://www.filantropia.org.pl/o-nas
http://www.filantropia.org.pl/zespol
http://www.filantropia.org.pl/jak-zmieniamy-swiat
http://www.filantropia.org.pl/biblioteka
http://www.filantropia.org.pl/blog
http://www.filantropia.org.pl/kontakt
http://www.filantropia.org.pl/


 PROMUJEMY DZIAŁALNOŚĆ 

SPOŁECZNA 

 WSPIERAMY SPOŁECZNE ZAANGAŻOWANIE 

BIZNESU 

 WSZYSTKIE PROGRAMY 
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 KONTAKT  ROZWÓJ 

 

W zakładce  -O programie - dowiemy się o historii programu, zasadach programu, Ośrodkach Działaj 

Lokalnie(ODL). Co roku Akademia ogłasza Program Działaj Lokalnie .Prowadzi też długofalowy 

program  tworzenia lokalnych źródeł finansowania  inicjatyw społecznych. Wszystkie informacje o 

programie  znajdziemy na stronie www.dzialajlokalnie.pl 

„Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz 

swojej społeczności.” 

 

 Warunkiem korzystania z dotacji jest objęcie danej miejscowości działaniem lokalnej organizacji 

grantowej. Zainteresowanych ODL-ami odsyłam do Pani Iwony Olkowicz tel. 22/622-01-22 

 

    *Szukających wsparcia  na realizację projektów w zakresie innowacji w edukacji, edukacji 

ekonomicznej, dziedzictwa kulturowego i tradycji , twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, inicjatyw 

związanych z przedsiębiorczością odsyłam pod adres Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga: 

www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish 
Dotacje przyznawane są na projekty  o charakterze lokalnym (wieś, miasto, gmina, powiat na obszarze 

jednego województwa) oraz ponadlokalnym  tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno 

województwo. Finansowane są szkolenia, warsztaty, konkursy i olimpiady. Wnioski przyjmowane są 

wyłącznie za pomocą elektronicznego systemu obsługi wniosków o dotacje. Fundacja nie przyznaje 

dotacji dla osób fizycznych. 

      * Na inicjatywy społeczne służące wyrównaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  z terenów 

wiejskich oraz miejscowości  do 20tys. mieszkańców przyznaje dotacje dla zarejestrowanych 

organizacji i grup nieformalnych Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Fundacja powstała w 1992 roku. 

Jej Prezesem jest pisarka i poetka, autorka wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży, Wanda 

Chotomska.  Informacje o Fundacji znajdziemy  na stronie www.pcyf.org.pl Priorytety 

działalności oddaje najlepiej  cytat ze strony Fundacji: „Podejmując współpracę z ekspertami różnych 

dziedzin i lokalnymi partnerami, a także opierając się na wynikach aktualnych badań dotyczących dzieci               

i młodzieży staramy się, by nasze programy odpowiadały na najważniejsze wyzwania i potrzeby. 

Bardzo nam również zależy na opinii młodych uczestników programów, a także opinii ich rodziców, 

opiekunów, nauczycieli.” 

Wybrane programy Fundacji: „ Równać szanse”, „Świetlica moje miejsce”,  „W dorosłe życie bez 

długów”, „ Myśleć, pracować, współpracować ; kompetencje społeczne na rynku pracy”. 

Procedura przyznawania pomocy jest następująca: 

- wsparcie projektów w ramach ogłaszanych konkursów, 

- co najmniej miesiąc przed ostatecznym terminem nadsyłania wniosków o dofinansowanie pojawia się 

informacja o rozpoczęciu konkursu, 

- na stronie internetowej zamieszcza się formularz wniosku oraz zasady konkursu. 

       *Organizacje posiadające podmiotowość prawną i konto bankowe realizujące innowacyjne projekty 

adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży  zachęcam do odwiedzenia strony Fundacji Orange  

www.fundacja.orange.pl 
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Dla organizacji, które chcą pozyskać wsparcie przygotowywany jest formularz, który pozwoli na 

uzyskanie szczegółowych informacji o planowanym projekcie i dokonać oceny przez Komisję 

Funduszu..Do najważniejszych  realizowanych przez Fundację programów należą: 

„Telefon do mamy” – powstał w trosce o dzieci przebywające w szpitalach -działa w ponad 1000 

szpitalnych  oddziałach dziecięcych w Polsce. 

„ Dźwięki marzeń”  - wspiera rozwój małych dzieci z wadą słuchu. 

„ Pracownie Orange” - to ogólnopolska akcja społeczna skierowana do mieszkańców małych 

miejscowości, liczących nie więcej niż 20 tysięcy mieszkańców. Akcja opiera się na dwóch istotnych 

założeniach: realizacji nowoczesnej pracowni internetowej w ważnym dla mieszkańców punkcie na 

mapie miasta oraz ożywieniu przestrzeni publicznej wokół Pracowni, będącej miejscem spotkań 

mieszkańców. 

 

     *Niewielkie dotacje na realizację projektów związanych z kulturą w małych miejscowościach można 

pozyskać od Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „Ę”  www.e.org.pl 
 

     * „ Pomagam bo lubię i chcę „ – to motto Fundacji dla Polski, która już od ponad 20lat stara się 

wspierać najsłabszych i zwiększać wrażliwość naszego społeczeństwa. Fundacja prowadzi programy: 

 „ Dzieci ulicy”, „ Filantropii indywidualnej ”, „ Sprawne organizacje pozarządowe”. Szczegóły na 

stronie www.fdp.org.pl 

 
        * W rozwoju ekonomii społecznej pomaga Fundacja BGŻ. Na stronie www.fundacja.bgz.pl czytamy 

„Fundacja BGŻ podejmuje inicjatywy wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania 

publicznego a rzecz rozwoju lokalnych środowisk, zwłaszcza na rzecz zdolnych, młodych ludzi, którzy 

wykazują ponadprzeciętny talent i pasję intelektualną. Działania mają charakter inwestycji społecznych     

i potwierdzają pozycję Banku jako zaangażowanego partnera lokalnych społeczności.” 

Fundacja nie udziel wsparcia osobom indywidualnym.. Podejmuje i wspiera działania w zakresie rozwoju 

edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Wspiera inicjatywy służące podnoszeniu 

poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, 

edukacyjnego i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim                  

z regionów i rodzin dotkniętych ubóstwem. Szczegóły dotyczące działalności Fundacji i prowadzonych 

przez nią programów znajdują się pod adresem: http://www.fundacja.bgz.pl/dzialalnosc_fundacji.html 

 

      * Ciąg dalszy  darczyńców to: Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Partnerstwo dla 

Środowiska, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „ Polska Wieś 200 im 

.M .Rataja”, Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida, Fundacja Warty, Fundacja PZU, Narodowy Bank 

Polski, Fundacja im Dr Mariana Kantora, Fundacja im Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja 

Wspólna Droga, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Fundacja Ronalda McDonalda, Fundacja Pro 

Bono, PAFPIO Polsko Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwo 

Polityki Społecznej  - FIO, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki,  

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Programy operacyjne, Narodowe Centrum Kultury. 

Nie sposób przedstawić wszystkich darczyńców  i programów  wsparcia. Wszelkie informacje 

znajdziecie Państwowa  jak wcześniej  zaznaczono  na stronie witryny wiejskiej w serwisie dla 

wiejskich organizacji społecznych pt „ Lista organizacji wspierających działania społeczne.” 

 
     Na podstawie informacji zamieszczonych na stronach internetowych w/w fundacji 

                                                                         Stanisław Cyra 

                                                                         Urszula Tarnówka. 
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