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PFDiM - CZŁONKIEM FORUM DARCZYŃCÓW 
W POLSCE 

 

W 2002 roku Polska Fundacja Dzieci i MłodzieŜy została członkiem załoŜycielem  
Forum Darczyńców w Polsce.  

Forum Darczyńców w Polsce to związek niezaleŜnych i samodzielnych finansowo 
organizacji przyznających dotacje na cele społecznie uŜyteczne. 

Forum zrzesza organizacje, instytucje i firmy, które przyznają dotacje 
na róŜnorodne inicjatywy obywatelskie realizowane dla dobra publicznego. 
Organizacje te działają w takich obszarach jak: nauka i edukacja, pomoc społeczna, 
ochrona zdrowia, dziedzictwo kulturowe i sztuka, ochrona środowiska, zwalczanie 
bezrobocia, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój terenów wiejskich 
i przedsiębiorczości, przestrzeganie praw człowieka, współpraca międzynarodowa. 
KaŜda z nich określa własne cele, priorytety, zasady i normy przyznawania wsparcia. 
Odbiorcami pomocy naszych członków są najczęściej inne organizacje pozarządowe, 
obywatelskie grupy nieformalne, placówki oświatowe i kulturalne, a niekiedy takŜe 
osoby indywidualne. 

Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców 
i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara 
się takŜe tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności 
grantodawczej oraz budować społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji, 
które się taką działalnością zajmują. 
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INTERNATIONAL  YOUTH FOUNDATION 

 

International Youth Foundation (IYF) została załoŜona w 1990 roku jako 
niezaleŜna międzynarodowa organizacja pozarządowa. Cel, jaki sobie wyznaczyła, 
to wspieranie programów słuŜących poprawie warunków Ŝycia i perspektyw 
stojących przed młodymi ludźmi w miejscu ich Ŝycia, nauki, pracy i zabawy. 

IYF realizuje ten cel poprzez: 

� tworzenie światowej sieci organizacji nastawionych na wspomaganie rozwoju 
dzieci i młodzieŜy, 

� pomoc finansową pozwalającą na propagowanie najlepszych wzorców pracy 
z dziećmi i młodzieŜą, 

� nagłaśnianie problemów dzieci i młodzieŜy, 

� rozwijanie międzynarodowej filantropii na rzecz dzieci i młodzieŜy. 

Od momentu powstania Fundacja współpracuje z setkami firm oraz innych 
fundacji i organizacji pozarządowych, starając się wraz z nimi rozbudowywać 
istniejące programy i nawiązać długoterminową współpracę. 

IYF to sieć współpracy 470 organizacji i obejmuje 71 państw, między innymi: 

Afrykę Południową, Argentynę, Australię, Brazylię, Chile, Chiny, Czechy, 
Ekwador, Egipt, Filipiny, Finlandię, Hiszpanię, Holandię, Indie, Irlandię, Izrael, 
Japonię, Jordanię, Kanadę, Kolumbię, Koreę Południową, Meksyk, Niemcy, 
Paragwaj, Peru, Palestynę, Polskę, Portugalię, Puerto Rico, Rosję, Rumunię, 
Słowację, Stany Zjednoczone, Szwecję, Tajlandię, Tajwan, Tanzanię, Turcję, 
Urugwaj, Wenezuelę, Wielką Brytanię i kraje bałkańskie. 
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WIZJA, MISJA, STRATEGIA 

 

Wizja 

Celem naszych działań jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieŜy. Chcemy 
pomagać w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie 
kształtujących własne Ŝycie i środowisko lokalne. 

ZaleŜy nam na wspieraniu rozwoju intelektualnego, społecznego oraz fizycznego 
dzieci i młodzieŜy, aby zwiększyć ich szanse na sukces edukacyjny i Ŝyciowy. 
Staramy się być wszędzie tam, gdzie osobom i organizacjom zajmującym się młodym 
pokoleniem potrzebna jest pomoc organizacyjna, szkoleniowa i finansowa. 
Przyznajemy dotacje finansowe oraz organizujemy szkolenia dla przedstawicieli 
władz samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i liderów nieformalnych 
grup młodzieŜowych. Prowadzimy programy szkoleniowe dla wychowawców 
prezentujące nowe metody pracy z młodymi ludźmi. 

Fundacja powstała w roku 1992 przy wsparciu International Youth Foundation. 
Jesteśmy organizacją niedochodową. Nie prowadzimy działalności gospodarczej. 
Nasze środki finansowe pochodzą z dotacji i darowizn instytucji oraz osób 
prywatnych.  

 

Misja 

Misją Polskiej Fundacji Dzieci i MłodzieŜy jest wszechstronny rozwój dzieci i 
młodzieŜy –społeczny, intelektualny i fizyczny. Fundacja realizuje swoją misję 
poprzez pomoc w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, samodzielnych, 
twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne Ŝycie i środowisko lokalne. 

 

Strategia 

Staramy się być wszędzie tam, gdzie ludziom i organizacjom działającym na rzecz 
dzieci i młodzieŜy potrzebna jest pomoc finansowa, organizacyjna czy szkoleniowa. 
Ten cel realizujemy głównie poprzez system przyznawania dotacji. JednakŜe dbamy 
równieŜ o to, by pomocy finansowej towarzyszyły szkolenia, które wzmocnią 
te organizacje. Docieramy z pomocą finansową nawet do najmniejszych 
miejscowości. Naszym głównym zadaniem jest pobudzanie aktywności, dlatego 
zamiast „ryby” dajemy młodym ludziom „wędkę”. Reszty nauczą się sami.  
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DZIAŁANIA FUNDACJI 

Fundacja realizuje swoje cele statutowe korzystając ze wszystkich dostępnych i 
legalnych środków, które są odpowiednie ze względu na zakres jej działania, głównie 
w sferze oświaty i wychowania, w szczególności poprzez: 

1. prowadzenie programów albo wspieranie (finansowe, rzeczowe lub 
organizacyjne) innych organizacji i instytucji prowadzących programy prewencyjne 
dla dzieci i młodzieŜy w wieku od 5 do 20 lat mające na celu: 

a) ułatwianie młodym ludziom rozwijania praktycznych umiejętności, a tym 
samym ułatwianie startu Ŝyciowego, 

b) umoŜliwienie zdobycia doświadczeń rozwijających wiarę w siebie i pozytywne 
nastawienie do środowiska,  

c) ułatwianie porozumienia między ludźmi i wspomaganie integracji,  

d) wykształcenie pozytywnych cech charakteru takich jak: odpowiedzialność, 
uczuciowość, poczucie własnej wartości, tolerancję,  

e) promowanie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,  

f) wyrównywanie szans dzieci i młodzieŜy znajdujących się w trudnej sytuacji 
Ŝyciowej lub materialnej,  

g) przeciwdziałanie patologiom społecznym,  

h) organizację wypoczynku dzieci i młodzieŜy. 

2. prowadzenie banku danych o sprawdzonych i dobrze funkcjonujących 
programach dla dzieci i młodzieŜy. 

3. organizowanie szkoleń dla młodzieŜy, a takŜe szkoleń, konferencji, 
seminariów, sympozjów dla osób zajmujących się działalnością oświatową i 
wychowawczą, w szczególności dla nauczycieli, wychowawców i innych osób 
pracujących na rzecz dzieci i młodzieŜy.  

4. promocję i organizację wolontariatu, 

5. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie 
organizacje pozarządowe w zakresie określonym w §4 statutu Fundacji. 

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja moŜe współdziałać z innymi instytucjami, 
organizacjami lub osobami. Współdziałanie moŜe polegać na: Wsparciu 
organizacyjnym lub technicznym, całkowitym lub częściowym finansowaniu 
projektów, a takŜe udzielaniu pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych funduszy z innych 
źródeł.  

Podstawową formą działania PFDiM jest prowadzenie programów i konkursów 
grantowych oraz finansowe wsparcie dla lokalnych inicjatyw mających na celu 
wsparcie młodzieŜy i dzieci pochodzących z terenów i środowisk, gdzie ich sytuacja 
jest trudna.   



 

 

7 

 

W 2017 r. Fundacja prowadziła swoje działania następujących kierunkach:  

- Programy Fundacji nastawione na wyrównywanie szans 

Ograniczanie negatywnych konsekwencji zróŜnicowania pomiędzy wsią, a 
miastem jest celem Programu „Równać Szanse”. W ramach tego Programu wspierane 
finansowo i merytorycznie są podmioty pracujące z młodzieŜą poza szkołą – 
organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki. Dzięki realizacji 
Programu w lokalnych społecznościach powstają nowe organizacje, poszerzana jest 
oferta edukacyjna dla młodzieŜy, dzięki czemu takŜe młodzieŜ z małych 
miejscowości ma szansę skorzystać z moŜliwości jakie dla rozwoju stwarza edukacja 
nieformalna.  

 

- Programy Fundacji dotyczące rozwoju kompetencji społecznych dzieci i 
młodzieŜy oraz podnoszenia poziomu edukacji 

Prowadzimy zarówno programy, które pomagają młodzieŜy rozwijać kompetencje 
społeczne niezbędne dla skutecznego działania w grupie, jak i programy podnoszące 
poziom polskiej edukacji poprzez inwestowanie w miejsca oraz metody mogące to 
zapewnić. 

 

Od 2013 r. do kwietnia 2017 r. Fundacja była zaangaŜowana jako partner Fundacji 
im. Stefana Batorego w realizację programu „Obywatele dla Demokracji” 
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego na lata 2009-2014. 
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WYRÓWNYWANIE SZANS 

Program „Równać Szanse”  

finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności 

 

Celem Programu jest wyrównywanie szans młodzieŜy z miejscowości do 20 tysięcy 
mieszkańców na udany start w dorosłość, rozumiany jako umiejętność realizacji 
samodzielnie i racjonalnie wyznaczonych celów. Na program składają się konkursy 
dotacyjne, szkolenia, sieć liderów, lokalne fora i Projekty Modelowe Programu 
„Równać Szanse”. 

Zadania Zrealizowane w 2017 roku w poszczególnych komponentach Programu 
„Równać Szanse”. 

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy 

Projekty w ramach Programu "Równać Szanse 2016 - Ogólnopolski Konkurs 
Grantowy" były realizowane do końca listopada 2017 r. Wszystkie projekty zostały 
zmonitorowane dwukrotnie.  

W styczniu został ogłoszony Program "Równać Szanse 2017 - Ogólnopolski Konkurs 
Grantowy". Przyznano 27 dotacji, w związku z nieobecnością na szkoleniu dwie 
organizacje zrezygnowały z realizacji projektu. 

W ramach obu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego przeprowadzono 
cztery szkolenia dla koordynatorów projektów.  

W listopadzie zakończyła się realizacja projektów OKG RS 2016. Równolegle do 
końca roku realizowane były projekty OKG w ramach edycji 2017. Zakończenie tych 
projektów planowane jest na wrzesień – listopad 2018 r. 

 

Regionalny Konkurs Grantowy 

Od lutego do sierpnia trwała realizacja projektów w ramach Programu "Równać 
Szanse 2016  

- Regionalny Konkurs Grantowy".  
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W sierpniu 2017 roku ogłoszono kolejną edycję Regionalnego Konkursu 
Grantowego, w ramach którego przyznanych zostało 97 dotacji. Proces wyboru 
projektów został zakończony do połowy grudnia 2017 r. Realizacja projektów 
rozpocznie się od lutego 2018 r. 

 

Projekty Modelowe  

Konkurs na Projekty Modelowe został ogłoszony w styczniu 2017 r. Do konkursu 
zostały zaproszone organizacje, które zrealizowały projekty w ramach "Równać 
Szanse 2015  

- Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Przyznano dwie dotacje. Projekty były 
realizowane od kwietnia do października 2017 r. Powstało dwie nowe publikacje 
modelowe. 

 

Projekty Modelowe - Replikacje 

W styczniu 2017 r. ogłoszono konkurs „Projekty Modelowe – Replikacje”, w 
którym organizacje będące juŜ autorami projektów Modelowych Programu „RS” 
mogły aplikować o dotacje na replikację własnego projektu modelowego w nowych 
środowiskach. Przyznano trzy dotacje, a projekty były realizowane od kwietnia do 
października 2017 r. W ramach projektów przeprowadzono 6 szkoleń dla organizacji 
zainteresowanych replikacją metody pracy z młodzieŜą w swoim środowisku. 

 

Fora 

W 2017 r. został przeprowadzony konkurs na organizację forów lokalnych w 
formule dwóch etapów. Pierwszy etap otwarty dla organizacji, które zrealizowały 
projekt w ramach RS oraz konkurs zamknięty, dla organizacji, które w 2016 roku 
zorganizowały takie forum, na organizację forum II etap. Przyznano 13 dotacji – 10 
w pierwszym i 3 w drugim etapie. Realizacja Projektów zakończyła się w 
październiku 2017 r. 

 

Konkurs dla MłodzieŜowych Liderów Programu  

W 2017 r. został przeprowadzony konkurs, w którym mogły aplikować organizacje 
i instytucje, które rekomendowały wybranych uczestników na Szkolenie 
MłodzieŜowych Liderów. W Konkursie przyznano 5 dotacji na kwotę 5 000 zł kaŜda. 
Realizacja projektów zakończyła się w październiku 2017 r.  

 

Szkolenia 

W 2017 roku zostały przeprowadzone cztery szkolenia dla koordynatorów 
Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego, cztery sesje szkoleniowe dla koordynatorów 
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Regionalnego Konkursu Grantowego edycji 2016 oraz szkolenie dla koordynatorów 
Projektów Modelowych. 

Ponadto zrealizowano 5 szkoleń dla przedstawicieli organizacji aplikujących bez 
powodzenia do Programu „Równać Szanse” w 2016 roku. Szkolenia odbyły się w 5 
miastach Polski. Po raz pierwszy przeprowadzono 5 szkoleń dla przedstawicieli 
organizacji aplikujących w OKG z zakresu przeprowadzenia diagnozy lokalnej. 
Szkolenia z diagnozy odbyły się w pięciu miastach w lutym 2017 r. 

W lipcu 2017 r. przeprowadzono kolejnego szkolenia dla MłodzieŜowych Liderów 
Programu RS, w którym wzięło udział 24 lokalnych młodych liderów, oraz 4 sesje 
szkoleniowe z nowoczesnych technik informatycznych dla koordynatorów i osób 
działających w organizacjach realizujących projekty RS.  

Dodatkowo w październiku 2017 roku odbyła się Konferencja – Spotkanie Sieci 
Liderów Programu RS pt. „Wyzwania w pracy z młodzieŜą”.  

W grudniu odbyło się spotkanie podsumowujące edycję, w którym wzięli udział 
Trenerzy, Partnerzy i Eksperci Programu RS. 
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ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DZIECI 
I MŁODZIEśY ORAZ PODNOSZENIE POZIOMU 
EDUKACJI 

 

Life Skills – Trening Umiejętności Społecznych  

Celem programu jest rozwinięcie wśród młodzieŜy umiejętności, które w dalszej 
perspektywie zwiększą moŜliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku 
pracy, a takŜe wpłyną pozytywnie na jakość Ŝycia osobistego. Program składa się z 
dwóch części, z czego pierwsza, teoretyczna to cykl 25 lekcji prowadzonych przez 
nauczycieli. Podczas tych zajęć uczniowie szkoleni są w trzech obszarach: 

- umiejętności Ŝyciowych, rozwoju osobistego tj. umiejętność adekwatnej oceny 
własnych zasobów, stawiania celów, umiejętności przywódczych,  

- rozwiązywanie problemów tj. umiejętności komunikacyjne, budowanie 
porozumienia, zarządzanie konfliktem,  

- rozwój umiejętności pracowniczych, rozumiany jako umiejętność pracy w 
grupie, etyka pracy, zdolność oceny i podejmowania ryzyka, zarządzanie projektem, 
czasem i finansami.  

Druga część, praktyczna, to realizacja projektów młodzieŜowych, stworzonych 
przez uczniów w trakcie trwania programu, aby takŜe w praktyce mogli nauczyć się 
pracy w grupie oraz pracy metodą projektu. Realizując projekty wedle własnych 
pomysłów, w grupach minimum 5-osobowych, młodzi ludzie nie tylko zdobywają 
umiejętności Ŝyciowe, będące celem programu, ale i pomagają innym Ŝyć lepiej i 
ciekawiej. Projekt zakłada zaangaŜowanie nie tylko młodzieŜ szkolną realizującą 
projekty społeczne, ale takŜe tych do których są adresowane np. społeczność 
szkolna, lokalne świetlice, domy dziecka, kluby itp. 

W roku szkolnym 2016/2017 wzięło udział 42 nauczycieli (22 we Wrocławiu i 20 w 
Gdańsku). Zrealizowane zostały zajęcia w 42 grupach uczniowskich. Ponadto 
młodzieŜ przygotowała i przeprowadziła 56 projektów społecznych.  

Od sierpnia 2017 r. rozpoczęła się kolejna edycja programu. Tym razem brali w 
niej udział uczniowie i nauczyciele wrocławskich i warszawskich szkół kształcenia 
zawodowego (21 z Wrocławia i 10 z Warszawy).  

Na przełomie września i października 2017 r. we Wrocławiu i w Warszawie odbyły 
się szkolenia przygotowujące nauczycieli do przeprowadzenia zajęć oraz wsparcia 
grup młodzieŜy podczas przygotowania projektów społecznych. Ponadto podczas 
szkoleń zaprezentowane zostały sposoby radzenie sobie z trudnymi zachowaniami 
uczniów oraz zagadnienia dotyczące inteligencji emocjonalnej tj. rozpoznawanie i 
zarządzanie emocjami.  
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Od października 2017 r. nauczyciele realizowali zajęcia według przygotowanych 
scenariuszy. W roku szkolnym 2017/2018 do programu przystąpiło łącznie ponad 600 
uczniów.  

Ponadto prowadzone było bieŜące wsparcie organizacyjne i merytoryczne 
uczestników programu. W tym celu zorganizowane zostały m.in., zarówno w 
Warszawie jak i we Wrocławiu spotkania warsztatowo informacyjne, dotyczące 
bieŜącej realizacji programu.  

 

Program „Przedsiębiorcza młodzieŜ”, współfinansowany przez m.st. Warszawę  

Od marca do grudnia 2017 r. Fundacja realizowała zadanie publiczne z zakresu 
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz 
działalności na rzecz dzieci i młodzieŜy pod nazwą „Przedsiębiorcza młodzieŜ”.  

Program adresowany był do młodzieŜy warszawskich szkół: zarówno szkół 
kształcenia zawodowego, liceów ogólnokształcących oraz do studentów 
warszawskich uczelni wyŜszych. 

Celem programu był rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych, 
sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi. Program 
miał takŜe na celu wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi 
oraz tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą 
projektową, zarówno podczas przygotowania i realizacji własnych projektów 
społecznych oraz projektów innowacji technicznych. 

W ramach programu prowadzone były: konkurs innowacji technicznych oraz 
konkurs na najlepsze projekty społeczne. 

Grupom młodzieŜy uczestniczącym w konkursie na innowacje zapewnione zostało 
wsparcie merytoryczne oraz środki finansowe na przygotowanie prototypów. Autorzy 
najlepszych projektów innowacji otrzymali nagrody finansowe. MłodzieŜ, oprócz 
moŜliwości realizacji własnych pomysłów, miała takŜe okazję do nawiązania 
kontaktu i współpracy z przedstawicielami biznesu, którzy byli jurorami konkursu. 
MłodzieŜ szkół ponadgimnazjalnych współpracowała ze studentami kół naukowych 
warszawskich uczelni podczas spotkań mentorskich.  

Konkurs na projekty społeczne adresowany był do uczniów i studentów, 
pragnących działać na rzecz społeczności szkolnej lub swojego środowiska.  

Mając na uwadze rozwój kompetencji społecznych, w tym umiejętności pracy w 
grupie, warunkiem wzięcia udziału w konkursach, zarówno w konkursie na innowacje 
jak i konkursie na projekty społeczne, było przygotowanie zgłoszenia pomysłu, a 
następnie jego realizacja, przez grupę uczniów. Nie były przyjmowane zgłoszenia 
indywidualne.  

W ramach programu grupy młodzieŜy zrealizowały 22 projekty społeczne oraz 40 
projektów innowacji.  

W ramach konkursu projektów społecznych, oprócz samej realizacji inicjatyw, 
młodzieŜ miała zapewnione bieŜące wsparcie, zarówno nauczycieli – opiekunów 
grup, jak i Fundacji. Ponadto przeprowadzone zostały spotkania konsultacyjne dla 
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młodzieŜy, podczas których realizatorzy projektów społecznych konsultowali je ze 
swoimi rówieśnikami.  

W ramach konkursu na innowacje odbyły się cztery finały, podczas których 
młodzieŜ prezentowała wykonane przez siebie prototypy innowacji przed 
przedstawicielami biznesu (jury konkursu). Zorganizowane zostało takŜe wsparcie 
młodzieŜowych grup pracujących nad innowacjami przez studentów zaangaŜowanych 
w prace Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej.  

Gala podsumowująca program „Przedsiębiorcza młodzieŜ odbyła się 19 grudnia 
2017 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie przy ul. Targowej 56. Wzięło 
w niej udział ponad 200 osób, w tym m.in.: młodzieŜ i studenci ze szkół i uczelni, 
które wzięły udział w programie; nauczyciele; przedstawiciele biznesu, w tym 
jurorzy konkursu na innowacje; przedstawiciele instytucji edukacyjnych; 
przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy.  

Grupy projektowe opracowały własne prezentacje swoich działań społecznych i 
pomysłów innowacji: fotoreportaŜ, prezentacja multimedialna, odegranie ról, 
poczęstunek wegański, prezentacja prototypów etc. MłodzieŜ opowiadała teŜ o 
swoich doświadczeniach zdobytych podczas przygotowywania i realizacji projektów. 
Podczas gali ogłoszeni takŜe zostali laureaci konkursu na innowacje. Odbyła się 
premiera filmu dotyczącego młodzieŜowej przedsiębiorczości.  

 

Program „Europa z naszej ulicy” 

W październiku 2017 r. rozpoczęto realizację programu „Europa z naszej ulicy”.  

Program ma na celu: odkrywanie przez młodzieŜ wspólnego europejskiego 
dziedzictwa kulturowego i społecznego, rozwój postawy Ŝyczliwości, otwartości i 
lepszego rozumienia innych narodowości oraz rozwój kompetencji społecznych 
młodzieŜy.  

Program adresowany był do młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. 
Zadaniem młodych uczestników programu jest przygotowanie i realizacja projektów 
ukazujących związki własnej społeczności ze wspólną europejską tradycją, historią, 
postaciami, wartościami, kuchnią, czy zwyczajami. 

Forma projektu i prezentacji była dowolna. MłodzieŜ mogła przygotować 
reportaŜ, słuchowisko radiowe, makietę, film (maksymalnie 5-minutowy), cykl 
artykułów prasowych lub w innej formie przedstawić w jaki sposób rozumie związek 
swojej lokalnej społeczności z Europą.  

Program realizowany był w formie dwuetapowego konkursu:  

- pierwszy etap to zgłoszenie pomysłu, przesłanie przez młodzieŜ opisu co i w 
jakiej formie chcieliby przygotować, zrealizować i zaprezentować;  

- W drugim etapie autorzy zgłoszeń najwyŜej ocenionych przygotują projekty w 
wybranej przez siebie formie. Jeśli realizacja projektu wiązałaby się z kosztami, 
zostaną zapewnione środki finansowe na realizację. 

Na zaproszenie do udziału w programie odpowiedziało 25 młodzieŜowych grup z 
całej Polski. Spośród zgłoszonych wybranych zostało 11 pomysłów do realizacji. Były 
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to pomysły młodzieŜy z: Jastrzębia – Zdroju, Lublina, Rybnika, Krotoszyna, Koźmina 
Wielkopolskiego, Jarocina, Wrocławia, Sosnowca, Małogoszczy, Łukowa, i Warszawa.  

Finałowe prezentacje grup zaplanowane zostały na styczeń 2018 r. Nagrodą w 
konkursie był wyjazd do Brukseli.  

 

Program Obywatele dla Demokracji finansowany ze środków  Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014  

Od lipca 2013 r. do kwietnia 2017 r. Fundacja pełniła wspólnie z Fundacją im. 
Stefana Batorego rolę Operatora, czyli instytucji odpowiedzialnej za dystrybucję 
funduszy przeznaczonych dla organizacji pozarządowych w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.  

Fundacja zajmowała się selekcją wniosków oraz przekazywaniem dotacji 
organizacjom zajmującym się pracą z dziećmi i młodzieŜą i które zaproponują 
projekty obejmujące działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i 
uczenie korzystania z praw obywatelskich w Ŝyciu codziennym, uwraŜliwianie na 
problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i 
marginalizacji dzieci i młodzieŜy. 

Przykładowe działania: 

• Działania włączające dzieci i młodzieŜ do aktywnego uczestnictwa w Ŝyciu 
publicznym, słuŜące rozwijaniu wolontariatu i samorządności uczniowskiej oraz 
zachęcające do podejmowania inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego,  

• Działania umoŜliwiające nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie praw 
obywatelskich (w tym edukacji prawnej), praw konsumenta (w tym edukacji 
finansowej), świadomego i krytycznego korzystania z nowoczesnych technologii oraz 
mediów,  

• Działania słuŜące uwraŜliwianiu na problematykę ksenofobii, homofobii, 
rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji, przemocy oraz poznawaniu innych kultur i 
uczenia postaw tolerancji, szacunku dla odmienności,  

• Działania słuŜące aktywizacji społecznej prowadzącej do poprawy sytuacji 
dzieci i młodzieŜy zagroŜonych marginalizacją (dzieci i młodzieŜ z 
niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, podopieczni ośrodków 
wychowawczych i zakładów poprawczych, dzieci doświadczające przemocy 
domowej, dzieci uchodźców oraz zamieszkujące obszary defaworyzowane, np. 
tereny wiejskie lub zdegradowane obszary miejskie). 

Priorytetowo były traktowane działania, które dają dzieciom i młodzieŜy 
moŜliwość praktycznego działania, wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności oraz 
angaŜują młodzieŜ w procesy decyzyjne w ramach realizowanych projektów. 

W ramach trzech edycji programu dotacje otrzymało 113 organizacji. Wszystkie 
projekty były konsultowane i monitorowane pod względem finansowym i 
merytorycznym.  

Oficjalnie program i jego finansowanie zakończył się w kwietniu 2017 r. 
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RAPORT FINANSOWY 

 

Pełny raport wraz z informacją dodatkową znajduje się na www.pcyf.org 

 

 



 

 

16 

 

DOTACJE PRZYZNANE 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z siedzibą w Krzywej, Krzywa, 
dolnośląskie 

„U nieś MY” 

 

8 500 zł 

  

 

Fundacja Aktywnego Rozwoju, Ołdrzychowice Kłodzkie, dolnośląskie 

„Złap zajawkę” 

 

8 500 zł 

  

 

Fundacja Inceptum, Podlesie, dolnośląskie 

„M4S Młodzi dla Szczawna” 

 

8 400 zł 

  

 

Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych, Wojcieszów, dolnośląskie 

„Pomysł na Ŝycie.” 

 

8 500 zł 

  

 

Pryzmat Pomocy, Białe Błota, kujawsko-pomorskie 

„Kadr na Białe” 

 

8 500 zł 

  

 

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gmny ChełmŜa, Brąchnówko, kujawsko-
pomorskie 

„Animacja poklatkowa czyli zdjęcia wprawiane w ruch .........” 

 

6 100 zł 

  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie, Lubiewo, kujawsko-pomorskie 

„OBIEKTYWnie nastawieni” 

 

8 000 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury, Cekcyn, kujawsko-pomorskie 

„Cekcyński Dzień  Kultury” 

 

7 000 zł 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie, Kęsowo, kujawsko-pomorskie 

„Play the game- w Twojej bibliotece!” 

 

8 500 zł 

  

 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Sypniewie, Sypniewo, kujawsko-pomorskie 

„MłodzieŜowe Centrum Edukacji Ratowniczej” 

 

8 500 zł 

  

 

Fundacja ZrównowaŜonego Rozwoju Lokalnego Cisowy Fyrtel, Wysoka, 
kujawsko-pomorskie 

„Odkrywamy zakamarki” 

 

6 200 zł 

  

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka, Garbów, lubelskie 

„Inkubator Kreatywności” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie, Hanna, lubelskie 

„Zakochajmy się w Hannie” 

 

8 000 zł 

  

 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Komarów-Osada, 
lubelskie 

„Moje dziedzictwo” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Dolina, Lipiny Dolne, lubelskie 

„Bawimy się razem” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie G 6 Grzędy Sokalskiej, Łaszczów, lubelskie 

„Moja gmina wczoraj i dziś - uchwycone w kadrze.” 

 

7 600 zł 

  

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Mircze im.  Wincentego Rulikowskiego, 
Mircze, lubelskie 

„Moda To Nasza Wielka Przygoda” 

 

8 500 zł 
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Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Lokalni PL, Piszczac, lubelskie 

„Lawendowy ogród wspomnień” 

8 500 zł 

  

 

Fundacja Rozwoju Centrum Edukacyjno- Kongresowego w Tomaszowie 
Lubelskim, Tomaszów Lubelski, lubelskie 

„Zatrzymane w kadrze” 

 

8 500 zł 

  

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice, Lubniewice, lubuskie 

„Gmina Lubniewice okiem młodych .” 

 

8 400 zł 

  

 

Lubski Dom Kultury, Lubsko, lubuskie 

„Grupa Filmowa PROstudio” 

 

8 500 zł 

  

 

Uczniowski Klub Sportowy Maszewiak, Maszewo, lubuskie 

„Biegniemy w dorosłość” 

 

8 500 zł 

  

 

Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu, Szczaniec, lubuskie 

„Mój plecak. Projektujemy, szyjemy, promujemy” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń, Będków, łódzkie 

„Wieloświat” 

 

8 500 zł 

  

 

Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach, Brzeziny, łódzkie 

„Nosce te ipsum - młodzi lokalsi sondują miasto” 

 

5 200 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury, Domaniewice, łódzkie 

„Historia jednej sukienki” 

 

8 500 zł 

  

 

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, Łask, łódzkie 

„Rozegrane miasto” 

 

8 100 zł 
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Gminny Ośrodek Kultury, Rokiciny- Kolonia, łódzkie 

„Muzyka – to nasza pasja” 

8 100 zł 

  

 

Grupa Zakeszowani - Grupa nieformalna, Tarnowska Wola, łódzkie 

„Wollywood” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Wsi Zagajew, Warta, łódzkie 

„Czy Zagajew ma historię?” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach, Wielgomłyny, łódzkie 

„Odkrywamy, kręcimy i dobrze się bawimy” 

 

8 500 zł 

  

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w 
Wieruszowie, Wieruszów, łódzkie 

„YoungFire” 

 

8 500 zł 

  

 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna W Woli Drzewieckiej, Wola Drzewiecka, łódzkie 

„Bądź bezpieczny dniem i nocą straŜak przyjdzie ci z pomocą” 

 

8 400 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach, Zapolice, łódzkie 

„Wychodzimy z cienia” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej MłodzieŜy Intersum, 
śychlin, łódzkie 

„Historia na Dobrzelińskiej w street art” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni, Łapczyca, 
małopolskie 

„Quest -  wiejska wyprawa z zagadkami” 

 

8 500 zł 

  

 

Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna, Łososina Dolna, 
małopolskie 

„Fabryka Kreatywności - warsztaty manualne” 

 

8 500 zł 
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Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku 
StrzyŜewskim, Rzepiennik StrzyŜewski, małopolskie 

„MłodzieŜ ma głos” 

 

7 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rzepiennik StrzyŜewski Nasza 
Przyszłość, Rzepiennik StrzyŜewski, małopolskie 

„Z kamerą wśród ludzi - YouTubeRow(n)anie” 

 

8 400 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu, Wieprz, małopolskie 

„Artprzystanki” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu, Borowie, mazowieckie 

„Borowie Show” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Głowaczów, Głowaczów, 
mazowieckie 

„Od czytania do działania” 

 

2 300 zł 

  

 

Gminna Biblioteka Publiczna, JednoroŜec, mazowieckie 

„MłodzieŜowe rozgrywki dramatowe” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach, Mrozy, 
mazowieckie 

„Gra miejska w Mrozach” 

 

8 500 zł 

  

 

Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe Tarcza, Byczyna, opolskie 

„Z Byczyny do Doliny Krzemowej jest blisko ... !” 

 

7 500 zł 

  

 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury im. Emanuela Kani, Gorzów Śląski, 
opolskie 

„Spektakularni Młodzi” 

 

7 500 zł 
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Dom Kultury w Ozimku, Ozimek, opolskie 

„Tworzę, działam, dzielę się z innymi” 

 

5 500 zł 

  

 

Strzelecki Ośrodek Kultury, Strzelce Opolskie, opolskie 

„śycie jest teatrem, czyli zmagania młodych w Ŝyciu i na scenie” 

 

8 500 zł 

  

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim, Baranów 
Sandomierski, podkarpackie 

„Wszystko kręci się wokół tańca” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie działające przy Zespole Szkół w Birczy Tworzymy lepszą 
przyszłość, Bircza, podkarpackie 

„Młodzi i pełni zapału, czyli bawimy się w teatr” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku, Chmielnik, podkarpackie 

„Co jest grane?” 

 

8 500 zł 

  

 

Bieszczadzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Besida, Czarna, 
podkarpackie 

„Czarno to widzę...” 

 

6 700 zł 

  

 

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Nieborów Horyzont, HyŜne, 
podkarpackie 

„Stacja Nieborów - młodzi dziennikarze” 

 

8 500 zł 

  

 

Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Krowicy Hołodowskiej, Krowica Hołodowska, 
podkarpackie 

„Moja pasja moją szansą – czyli jak przez własne zainteresowania i pasje 
rozwijać siebie oraz lokalną społeczność” 

 

8 500 zł 

  

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie, Łańcut, podkarpackie 

„Teatr Lutnia - nowa odsłona” 

 

7 000 zł 

  

 



 

 

22 

 

Stowarzyszenie Poręba w Nowej Dębie, Nowa Dęba, podkarpackie 

„Artystyczne dusze” 

 

8 400 zł 

  

 

Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego Van Pur, Rakszawa, podkarpackie 

„MłodzieŜowa manufaktura mebli kartonowych” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Wspierania Dzieci Potrzebujących Pomocy, Sokołów 
Małopolski, podkarpackie 

„My - w wielkim Mieście :)!” 

 

8 300 zł 

  

 

Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury Wstęp Wolny, 
Ulanów, podkarpackie 

„Zwolnieni z teorii” 

 

8 500 zł 

  

 

Towarzystwo Przyjaciół BiałowieŜy, BiałowieŜa, podlaskie 

„Radiostacja BiałowieŜa” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, Goniądz, podlaskie 

„Psi obowiązek” 

 

6 200 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Krypno Wielkie, podlaskie 

„Klub Robofunów” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, Narewka, podlaskie 

„Klub Młodych Dokumentalistów” 

 

6 800 zł 

  

 

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie, Rajgród, podlaskie 

„Rajgrodzkie wspomnienia naszych dziadków” 

 

8 500 zł 

  

 

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny", Sokółka, podlaskie 

„Gramy dla...Psiaka” 

 

6 600 zł 
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Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie, Szczuczyn, podlaskie 

„Szczuczyn okiem młodego filmowca” 

 

8 500 zł 

  

 

Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Sztabinie, Sztabin, podlaskie 

„My wśród innych” 

 

8 500 zł 

  

 

Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego, Brusy, pomorskie 

„Chcę, mogę, potrafię! – wolontariat dla młodych!” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus, Brusy, pomorskie 

„Średniowieczny teatr ognia” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce, Czarna 
Dąbrówka, pomorskie 

„Survivalowe szaleństwo” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie, Smołdzino, pomorskie 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie Vilage ART!!!” 

 

8 200 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach, Lichnowy, pomorskie 

„Inspiratornia” 

 

8 500 zł 

  

 

Ośrodek Kultury w Rytlu, Rytel, pomorskie 

„Rytlanie gdy występują, marzenia swe realizują - Teatr młodzieŜy z 
Rytla” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Strzeczoniacy na Rzecz Rozwoju wsi i okolic, Strzeczona, 
pomorskie 

„Od pomysłu do realizacji - nasi młodzi architekci upiększają wieś” 

 

8 500 zł 
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Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, Buczkowice, śląskie 

„Nie tylko sweet focie” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, Czernica, śląskie 

„7 wieków 7 Ŝyczeń - 7 miesięcy młodych” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie, Godów, śląskie 

„Fest fajny quest” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Nasz Pierściec, Pierściec, śląskie 

„Marzenia szyte na miarę” 

 

8 500 zł 

  

 

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie, Sławków, śląskie 

„MłodzieŜotypy obalają mity” 

 

8 300 zł 

  

 

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka, Węgierska Górka, śląskie 

„Ura(T/D)Owani” 

 

6 800 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, Wilcza, śląskie 

„Kręcimy, ale filmy!” 

 

6 500 zł 

  

 

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, Pińczów, świętokrzyskie 

„Doświadczalnik.” 

 

8 500 zł 

  

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Zawichost, świętokrzyskie 

„Cicha miejscowość  - głośne granie!” 

 

8 500 zł 

  

 

Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie, Orneta, 
warmińsko-mazurskie 

„Młodzi - Orneta - Integracja” 

 

8 500 zł 
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Biblioteka - Centrum Informacji i Kultury Gminy Stare Juchy, Stare Juchy, 
warmińsko-mazurskie 

„Bajarze Teatr na Kółkach” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie, Świętajno, warmińsko-mazurskie 

„Kreatywni w akcji” 

 

8 400 zł 

  

 

Fundacja Amatorzy Piora, Jerzykowo, wielkopolskie 

„Bardowie, grioci, wajdeloci - 12 osób, 12 miejsc, 12 historii” 

 

7 100 zł 

  

 

Stowarzyszenie Kulturalne EuroArt, Kępno, wielkopolskie 

„Odkrywanie zapomnianego” 

 

8 500 zł 

  

 

Biblioteka Publiczna Gminy Koło Filia w Powierciu, Koło, wielkopolskie 

„A kto nam przeszkodz?! Akademia spełniania marzeń.” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina, Kotlin, wielkopolskie 

„Energia codzienności” 

 

8 500 zł 

  

 

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin, Kotlin, wielkopolskie 

„Strzał w 10” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie, Lipno, wielkopolskie 

„Pokoloruj gminę” 

 

8 200 zł 

  

 

Fundacja Animacja, Pleszew, wielkopolskie 

„Chocki Escape Room” 

 

7 700 zł 

  

 

Ludowy Klub Sportowy Czarni w Wierzbnie, Wierzbno, wielkopolskie 

„Zawodnik / Trener / Działacz - sport sposobem na całe Ŝycie” 

 

8 400 zł 
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Zbąszyńskie Centrum Kultury- Biblioteka Publiczna, Zbąszyń, wielkopolskie 

„W głębi duszy coś nam gra - filmowa historia o Antoninie Woźnej” 

 

5 300 zł 

  

 

Biblioteka Publiczna Gminy Biesiekierz, Biesiekierz, zachodniopomorskie 

„Biesiekierscy detektywi rodzinnych smaków” 

 

8 500 zł 

  

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Bornem Sulinowie, Borne Sulinowo, 
zachodniopomorskie 

„Akademia młodego artysty” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie śarek, Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie 

„Preppers Drawsko” 

 

8 500 zł 

  

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Golczewie, Golczewo, 
zachodniopomorskie 

„Street Art Golczewo” 

 

8 000 zł 

  

 

Nowogardzki Dom Kultury, Nowogard, zachodniopomorskie 

„Sztuka cię szuka” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Społeczno- Edukacyjno- Kulturalne MłodzieŜowa Orkiestra  
Dęta w Płotach, Płoty, zachodniopomorskie 

„Bo muzyka naszą pasją jest!” 

 

6 500 zł 

  

 

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, Rypin, kujawsko-
pomorskie 

„Gra=Rozgrywka=Rozrywka” 

 

8 500 zł 

  

 

Fundacja Pomóc Inaczej, Stare Bojanowo, łódzkie 

„Festiwal Filmu i Fotografii” 

 

8 500 zł 
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Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim, Nowe Miasto 
Lubawskie, małopolskie 

„Przetwórnia \ Mała Akademia Swobodnego WyraŜania” 

 

8 100 zł 

  

 

Fundacja Jedynka Dzieciom, Pelplin, pomorskie 

„Ziemniaczany misz-masz, Ziemniaczane cudawianki” 

 

8 500 zł 

  

 

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko, Baranówko, wielkopolskie 

„Świat MłodzieŜy” 

 

7 500 zł 

  

 

Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk Cd, Łochów, mazowieckie 

„Zaprogramuj swoją  przyszłość” 

 

15 000 zł 

  

 

Kamieńskie Towarzystwo Kulturalne, Kamień Krajeński, kujawsko-
pomorskie 

„Stacja Turystyczna Kamień” 

 

15 000 zł 

  

 

Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii, BłaŜowa, podkarpackie 

„Strachy na wróble - zainspiruj się!” 

 

20 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Warmińska Wieś, RóŜnowo, warmińsko-mazurskie 

„Kadr po kadrze - od zdjęcia do filmu” 

 

17 300 zł 

  

 

 

Fundacja Generator Inspiracji, Futoma, podkarpackie 

„Kodujemy w  młodzieŜowych laboratoriach nauki” 

 

17 000 zł 

  

 

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, Ełk, warmińsko-mazurskie 

„Podlaska Konferencja Równać Szanse i organizacja Regionalnego Konkursu 
Grantowego Równać Szanse 2017 w regionie północno-wschodnim” 

 

31 000 zł 
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Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Opole, opolskie 

„Opolska Konferencja Równać Szanse i organizacja Regionalnego Konkursu 
Grantowego Równać Szanse 2017 w regionie południowo-zachodnim” 

 

31 000 zł 

  

 

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów, podkarpackie 

„NajwyŜszy czas… Rzeszowska Konferencja  Równać Szanse i organizacja 
Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2017 w regionie 
południowo-wschodnim” 

 

31 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Instytut Zachodni, Poznań, wielkopolskie 

„Lubuska Konferencja Równać Szanse i organizacja Regionalnego Konkursu 
Grantowego Równać Szanse 2017 w regionie pólnocno-zachodnim” 

 

31 000 zł 

  

 

Fundacja Znajdź Cel, Pęgów, dolnośląskie 

„Lokalne Forum - Razem dla Młodych w Gminie Oborniki Śląskie” 

 

5 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Tuczno Moje Małe Kujawy, Tuczno, kujawsko-pomorskie 

„Czas na młodzieŜ” 

 

5 000 zł 

  

 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni, Łapczyca, 
małopolskie 

„A. Frycz Modrzewski Takie będą rzeczypospolite, jakie ich młodzieŜy 
chowanie” 

 

3 600 zł 

  

 

Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych, Główczyce, 
pomorskie 

„Młodzi wiejscy - skazani na sukces?” 

 

5 000 zł 

  

 

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie, Sławków, śląskie 

„Dyskuteka - porozmawiajMY o młodzieŜy” 

 

4 000 zł 
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Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała, Lasocin, 
świętokrzyskie 

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieŜy chowanie. O młodzieŜy i 
dla młodzieŜy z gminy Łopuszno” 

5 000 zł 

  

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu, Pozezdrze, warmińsko-
mazurskie 

„Pozezdrze oknem na świat” 

 

5 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej, Grzegorzew, 
wielkopolskie 

„MłodzieŜowe know-how!” 

 

5 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Ziemia Krobska, Krobia, wielkopolskie 

„Z dala od aglomeracji. Szansa czy zagroŜenie dla młodzieŜy?” 

 

5 000 zł 

  

 

Fundacja Animacja, Pleszew, wielkopolskie 

„Młodzi współdecydują” 

 

5 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Nasze Rio, Złotoryja, dolnośląskie 

„Lokalne Forum Programu Równać Szanse - MłodzieŜ w małym mieście: 
szanse i wyzwania II” 

 

7 000 zł 

  

 

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku 
StrzyŜewskim, Rzepiennik StrzyŜewski, małopolskie 

„I co dalej?” 

 

7 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina, Kotlin, wielkopolskie 

„My dla Młodych - Młodzi dla Nas” 

 

7 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Młoda Alwernia, Alwernia, małopolskie 

„zGRAj się z nami!” 

 

40 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Bardo. Kultura, Bardo, dolnośląskie 

 

36 000 zł 
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„Stacja Bardo na filmowym szlaku, czyli w poszukiwaniu Marcowych 
Migdałów” 

  

 

Stowarzyszenie Razem dla BełŜyc, BełŜyce, lubelskie 

„BełŜyckie osobliwości historii” 

 

40 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Ekologiczne Centrum Promocji Zdrowia, Sportu i Rekreacji 
Morena, Brzostowo, wielkopolskie 

„Wóz Drzymały jako jeŜdŜąca lekcja historii” 

 

37 700 zł 

  

 

Stowarzyszenie Kultura Sztuka Region, Darłowo, zachodniopomorskie 

„Kilwaterem Eryka Pomorskiego” 

 

40 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Gminne Wspieranie Inicjatyw Społecznych, Główczyce, 
pomorskie 

„QQM czyli Qlinarna Qltura Młodych” 

 

40 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Młyn, Gostomia, mazowieckie 

„Centrum Inicjatyw MłodzieŜowych” 

 

40 000 zł 

  

 

Akademia Inicjatyw MłodzieŜowych, Gostynin, mazowieckie 

„Przystanek Równość Jazda! Czysta Forma” 

 

32 700 zł 

  

 

Stowarzyszenie Ziemia Krobska, Krobia, wielkopolskie 

„Wehikuł czasu” 

 

40 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Lolek w Kupnie, Kupno, podkarpackie 

„Jednym dźwiękiem wyłamuję drzwi” 

 

40 000 zł 

  

 

Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno Społeczne, Lipnica Murowana, 
małopolskie 

„Ekologiczna spółdzielnia lipnickiej młodzieŜy” 

 

40 000 zł 
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Stowarzyszenie Witalis, Lisewo Malborskie, pomorskie 

„śuławy na warsztat!” 

 

40 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne Impet, Łęczyca, łódzkie 

„Pokoleniowy Koktajl” 

 

33 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Czuj!Czuwaj! w Maruszynie, Maruszyna, małopolskie 

„Biuroszyna - MłodzieŜowe biuro imprez i podróŜy w Maruszynie” 

 

39 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Nietkowa, Nietków, lubuskie 

„Co nam w duszy gra…” 

 

40 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu, Proszenie, łódzkie 

„Aktywni Obiektywni” 

 

38 500 zł 

  

 

Moja i Twoja Przyszłość, Przewóz Stary, mazowieckie 

„Boso przez Wieś” 

 

40 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Warmińska Wieś, RóŜnowo, warmińsko-mazurskie 

„Volunteer Art.” 

 

31 500 zł 

  

 

Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno-
Turystycznej, Stare Kobiałki, lubelskie 

„poCZYTALNIA” 

 

37 400 zł 

  

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek, Stoczek, mazowieckie 

„Tajemnica starego albumu” 

 

32 200 zł 

  

 

Unisławskie Towarzystwo Historyczne, Unisław, kujawsko-pomorskie 

„Tajemnica relikwiarza” 

 

40 000 zł 
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Fundacja By The Way, Węgrów, mazowieckie 

„ER” 

 

40 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Uwolnić wiedzę, Wicko, pomorskie 

„W podróŜy odnajdę siebie” 

 

40 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji ZSP im.H.Cegielskiego w 
Ziębicach, Ziębice, dolnośląskie 

„Młodzi, zdrowi, ekologiczni” 

 

34 000 zł 

  

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, ChodzieŜ, wielkopolskie 

„Sto lat wstecz” 

 

5 000 zł 

  

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, Kępno, wielkopolskie 

„Festiwal Młodych” 

 

5 000 zł 

  

 

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie, Sławków, śląskie 

„Wielka PSIgoda” 

 

5 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań, Ulanów, podkarpackie 

„Zdrowo zakręceni” 

 

5 000 zł 

  

 

Stowarzyszenie Uwolnić wiedzę, Wicko, pomorskie 

„Światozmieniacze” 

 

5 000 zł 

  

 

 

W ww. zestawieniu nie zostały uwzględnione zwroty niewykorzystanych dotacji.  



 
 


