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PFDiM W POLSCE

CZŁONKIEM

FORUM

DARCZYŃCÓW

W 2002 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży została członkiem założycielem Forum
Darczyńców w Polsce.
Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finansowo
organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne.
Forum zrzesza organizacje, instytucje i firmy, które przyznają dotacje na różnorodne
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. Każda 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 także osoby indywidualne.
Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców
i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara się
także 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 założona w 1990 roku jako niezależna
międzynarodowa organizacja pozarządowa. Cel, jaki sobie wyznaczyła, to wspieranie
programów służących poprawie warunków życia i perspektyw stojących przed młodymi
ludźmi w miejscu ich życia, nauki, pracy i zabawy.
IYF realizuje ten cel poprzez:
tworzenie światowej sieci organizacji nastawionych na wspomaganie rozwoju dzieci i
młodzieży,
pomoc finansową pozwalającą na propagowanie najlepszych wzorców pracy z dziećmi
i młodzieżą,
nagłaśnianie problemów dzieci i młodzieży,
rozwijanie międzynarodowej filantropii na rzecz dzieci i młodzieży.
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.
Działalność IYF obejmuje ponad 70 państw, między innymi:
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.

3

WIZJA, MISJA, STRATEGIA

Wizja
Celem naszych działań jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Chcemy
pomagać w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie
kształtujących własne życie i środowisko lokalne.
Zależy nam na wspieraniu rozwoju intelektualnego, społecznego oraz fizycznego
dzieci i młodzieży, aby zwiększyć ich szanse na sukces edukacyjny i życiowy. Staramy
się być wszędzie tam, gdzie osobom i organizacjom zajmującym się młodym pokoleniem
potrzebna jest pomoc organizacyjna, szkoleniowa i finansowa. Przyznajemy dotacje
finansowe, organizujemy szkolenia dla przedstawicieli władz samorządowych, liderów
organizacji pozarządowych i liderów nieformalnych grup młodzieżowych. 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.
Do końca 2013 przyznaliśmy 5 069 dotacji na łączną kwotę 51 249 939zł. Każdego
roku pomagamy ponad 100 tys. dzieci i młodzieży.

Misja
Poprzez współpracę z lokalnymi partnerami chcemy wyrównywać szanse dzieci
i
młodzieży, które pochodzą z terenów i środowisk w trudnej sytuacji. Zależy nam
na wspieraniu rozwoju intelektualnego, społecznego oraz fizycznego młodego
pokolenia, aby zwiększyć jego szanse na sukces edukacyjny i życiowy.

Strategia
Staramy się być wszędzie tam, gdzie ludziom i organizacjom działającym na rzecz
dzieci i młodzieży potrzebna jest pomoc finansowa, organizacyjna czy szkoleniowa. Ten
cel realizujemy głównie poprzez system przyznawania dotacji. Jednakże dbamy również
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
młodzieży w wieku od 5 do 20 lat mające na celu:
a) ułatwianie młodym ludziom rozwijania praktycznych umiejętności, a tym samym
ułatwianie startu życiowego,
b) umożliwienie 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 młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej,
g) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
h) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. prowadzenie banku danych o sprawdzonych i dobrze funkcjonujących programach
dla dzieci i młodzieży.
3. organizowanie szkoleń dla młodzieży, a także 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
młodzieży.
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 może współdziałać z innymi instytucjami,
organizacjami lub osobami. Współdziałanie może polegać na: Wsparciu organizacyjnym
lub technicznym, całkowitym lub częściowym finansowaniu projektów, a także
udzielaniu pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
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Misją Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży jest wszechstronny rozwój dzieci
i młodzieży –społeczny, intelektualny i fizyczny. Fundacja realizuje swoją misję poprzez
pomoc w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, samodzielnych, twórczych ludzi,
aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne.
Podstawową formą działania PFDiM jest prowadzenie programów i konkursów
grantowych oraz finansowe wsparcie dla lokalnych inicjatyw mających na celu wsparcie
młodzieży i dzieci pochodzących z terenów i środowisk, gdzie ich sytuacja jest trudna.
Programy Fundacji nastawione na wyrównywanie szans. Ograniczanie negatywnych
konsekwencji zróżnicowania pomiędzy wsią, a miastem jest celem Programu „Równać
Szanse”. W ramach tego Programu wspierane finansowo i merytorycznie są podmioty
pracujące z młodzieżą poza szkołą – organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i
biblioteki. Dzięki realizacji Programu w lokalnych społecznościach powstają nowe
organizacje, poszerzana jest oferta edukacyjna dla młodzieży, dzięki czemu także
młodzież z małych miejscowości ma szansę skorzystać z możliwości jakie dla rozwoju
stwarza edukacja nieformalna.
Programy Fundacji dotyczą rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży oraz
podnoszenia poziomu edukacji.
Prowadzimy zarówno programy, które pomagają młodzieży 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.
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WYRÓWNYWANIE SZANS
Program „Równać Szanse”
finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Celem Programu jest wyrównywanie szans młodzieży 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 do realizacji w 2020 roku w poszczególnych komponentach Programu „Równać
Szanse”.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy
Projekty w ramach Programu "Równać Szanse 2019 - Ogólnopolski Konkurs Grantowy"
były realizowane do końca grudnia 2020 r. 9 projektów uzyskało zgodę na kontynuowanie
działań najpóźniej do 31 marca 2021 r. Przebieg realizacji projektów będzie
monitorowany przez Zespół Programu. W zwiżaku z trwającym stanem epidemii od marca
2020 r. w zdecydowanej większości były to rozmowy telefoniczne lub spotkania z
wykorzystaniem aplikacji do wideo rozmów.
W styczniu został ogłoszony Program "Równać Szanse 2020 - Ogólnopolski Konkurs
Grantowy". Przyznano 25 dotacji. Konkurs został rozstrzygnięty w lipcu 2020 r.
W ramach obu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego zostało przeprowadzonych
cztery szkolenia dla koordynatorów projektów, z tego jedno w formie tradycyjnej i 3 w
formie szkoleń online z wykorzystaniem aplikacji do wideokonferencji.

Regionalny Konkurs Grantowy
W styczniu rozpoczęła się realizacja projektów w ramach Programu "Równać Szanse
2019
- Regionalny Konkurs Grantowy". Projekty były realizowane maksymalnie do
października 2020 r. Ze względu na trwającą pandemię wiwle projektói) zmieniało swoje
działania, a 17 organizacji zrezygnowało z kontynuacji działań i zwróciło niewykorzystaną
kwotę dotacji.
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Również ze względu na trwającą pandemię nie odbyły się wydarzenia promujące
Program, które miały być zorganizowane w czterech województwach. W to miejsce
partnerzy zaproponowali inne działania promocyjne (głównie on linowe).
W sierpniu 2020 roku ogłoszono kolejną edycji Regionalnego Konkursu Grantowego, w
ramach którego przyznano 100 dotacji.

Projekty Modelowe – Upowszechnieni (dawniej Replikacje)
W styczniu 2020 r. został ogłoszony po raz ostatni konkurs „Projekty Modelowe –
Upowszechnienie”, w którym organizacje będące już autorami projektów Modelowych
Programu „RS” aplikowały o dotacje na upowszechnienie własnego projektu modelowego
w nowych środowiskach. Konkurs został rozstrzygnięty w lutym 2020 r. Przyznano trzy
dotacje. Jedna organizacja zrezygnowała z realizacji projektu po podpisaniu umowy i
zwróciła kwotę dotacji. Pozostałe 2 projekty były realizowane od kwietnia do grudnia
2020 r. W ramach projektów przeprowadzono 4 szkolenia (3 stacjonarne i jedno online)
dla organizacji zainteresowanych replikacją metody pracy z młodzieżą w swoim
środowisku.

Fora Lokalne
W lutym 2020 r. został ogłoszony konkurs na organizację forów lokalnych w formule
dwóch etapów. Pierwszy etap otwarty dla organizacji, które zrealizowały projekt w
ramach RS oraz konkurs zamknięty na organizację forum II etap dla organizacji, które w
2019 roku zorganizowały takie forum. Przyznano 10 dotacji (7 w pierwszym etapie oraz 3
w drugim etapie). Konkurs został rozstrzygnięty w kwietniu 2020 r. Jedna organizacja,
która otrzymała dotację na realizację forum na I etapie zrezygnowała z realizacji
projektu. W związku z trwającą epidemią zrealizowano 2 fora a realizacja 7 projektów
zakończy się w marcu 2021 r.

Konkurs Nasze Równać Szanse
W styczniu 2020 r. został ogłoszony konkurs „Nasze Równać Szanse”, którego celem było
nagrodzenie i upowszechnienie przykładów prezentacji efektów projektów i metod pracy
z młodzieżą, które stosowane są przez organizacje i instytucje biorące udział w
Programie „Równać Szanse”. Przyznano 10 dotacji po 4 000 zł.

Konkurs dla Młodzieżowych Liderów Programu
Ze względu an trwającą pandemię nie zostało przeprowadzone szkolenie dla
młodzieżowych liderów Programu Równać Szanse, a co za tym idzie nie został ogłoszony
Konkurs dla Młodzieżowych Liderów Programu.
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Konkurs Dwa tysiące w dwa miesiące
W lutym 2020 r. został ogłoszony konkurs związany z jubileuszem 20 – lecia Programu
Równać Szanse. Celem konkursu „Dwa tysiące w dwa miesiące” było umożliwienie
organizacjom i instytucjom, które realizowały projekty finansowane ze środków
Programu, przeprowadzenie działań przypominających lokalnej społeczności o efektach
Programu i integrujących środowisko osób pracujących z młodzieżą. Przyznanie 15 dotacji
po 2 tys. zł. Działania projektowe były prowadzone we wrześniu i październiku 2020 r. 2
organizacje zrezygnowały z prowadzenia działań i zwróciły przyznaną kwotę dotacji.
Zrealizowanych zostało 13 projektów.

Szkolenia
W 2020 roku zostały przeprowadzone cztery szkolenia dla koordynatorów
Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego. Ze względu na trwającą pandemię jedno
szkolenie odbyło się w sposób tradycyjny, natomiast 3 szkolenie było przeprowadzone
online.
Z powodu wprowadzonych obostrzeń nie zostały przeprowadzone szkolenia dla
przedstawicieli organizacji aplikujących bez powodzenia do Programu „Równać Szanse”,
w to miejsce zostało przeprowadzonych 5 webinariów tematycznych, w których wzięło
udział 183 osoby. W lutym 2020 r. przeprowadzono 5 szkoleń dla przedstawicieli
organizacji aplikujących w OKG z zakresu przeprowadzenia diagnozy lokalnej. Odbyło się
także 25 spotkań informacyjno – szkoleniowych w powiatach i gminach, gdzie dotąd
Program RS nie był obecny. Inicjatywa pod nazwą „20 na 20” była realizowana w ramach
kampani 20 – lecia Programu RS.
W lipcu 2020 r. ze względu na trwającą pandemię nie odbyło się szkolenie dla
Młodzieżowych Liderów Programu RS.
Szkolenie z nowoczesnych technik informatycznych dla koordynatorów i osób
działających w organizacjach realizujących projekty RS zostało przeniesione na wrzesieńpaździernik 2021 r.
Ponadto odbyły się dwa spotkania partnerów regionalnych Programu Równać Szanse – w
lipcu 2020 r. i październiku 2020 r. w formule wideokonferencji. W spotkaniach wzięli
udział przedstawiciele wszystkich 4 partnerów lokalnych.
Wydarzenia związane z zakończeniem obchodów 20-lecia Programu Równać Szanse
zostały przeniesione na kwiecień 2021 r. i prawdopodobnie zostaną zorganizowane w
formule wideokonferencji.
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PROGRAMY

FUNDACJI

DOTYCZĄCE

ROZWOJU

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY
ORAZ PODNOSZENIA POZIOMU EDUKACJI

Program „Europa z naszej ulicy”
W roku szkolnym 2019/2020 realizowana była trzecia edycjia programu „Europa z
naszej ulicy”.
Program ma na celu: odkrywanie przez młodzież wspólnego europejskiego
dziedzictwa kulturowego i społecznego, rozwój postawy życzliwości, otwartości i
lepszego rozumienia innych narodowości oraz rozwój kompetencji społecznych
młodzieży. Program adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej
Polski.
Zadaniem młodych uczestników programu było przygotowanie i realizacja projektów
ukazujących związki własnej społeczności ze wspólną europejską tradycją, historią,
postaciami, wartościami, kuchnią, czy zwyczajami.
W ramach programu prowadzony był dwuetapowy konkursu:
- pierwszy etap to zgłoszenie pomysłu, przesłanie przez młodzież opisu co i w jakiej
formie chcieliby przygotować, zrealizować i zaprezentować;
- w drugim etapie autorzy zgłoszeń najwyżej ocenionych opracowali projekty w
wybranej przez siebie formie i zaprezentowali je przez jurorami konkursu.
W edycji 2019/2020, do udziału w programie zgłoszone zostały 44 pomysły
projektów. Spośród nich 11 projektów wybranych zostało do realizacji.
26 lutego 2020 r. odbył się ogólnopolski finał konkursu. Wzięły w niej udział grupy
młodzieży z następujących miejscowości: Strzegom, Ropczyce, Olkusz, Piła, Nowy Dwór
Gdański, Katowice, Kraśnik, Orla powiat Bielsk Podlaski, Łódź, Zduńska Wola,
Warszawa.
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Spośród finalistów wyłonieni zostali laureaci. Zostali nimi autorzy następujących
projektów:
- Europejska sztuka na ulicach Łodzi (Łódź),
- Nasi sąsiedzi Żydzi – czyli wielokulturowość Ropczyc przed II wojną światową
(Ropczyce),
- Orla – wielokulturowość – tolerancja -pamięć (Orla, powiat Bielsk Podlaski),
- Wielokulturowe miasto-stolica Żuław (Nowy Dwór Gdański).
W dniach 14 – 18 kwietnia 2020 r. zaplanowana została wizyta laureatów w Brukseli.
Podczas wizyty, będącej nagrodą w konkursie, młodzież miała odwiedzić m.in. siedzibę
Parlamentu

Europejskiego

i

Rady

Europy,

Główną

Kwaterę

NATO,

Stałe

Przedstawicielstwo RP przy UE, a także spotkać się z posłem do Parlamentu
Europejskiego. Jednak ze względu na sytuację epidemiczną i brak możliwości
podróżowania, organizacji wizyt w instytucjach Unii Europejskiej oraz zamknięcie szkół,
wizyta nie odbyła się w zaplanowanym terminie.
Fundacja pozostaje w kontakcie z laureatami oraz z przedstawicielami Parlamentu
Europejskiego i innych instytucji w Brukseli w celu zorganizowania wizyty, gdy
ponownie będzie taka możliwość.

Program „Kreatywna młodzież”
Program „Kreatywna młodzież" adresowany jest do młodzieży warszawskich szkół
ponadpodstawowych

tj.

szkół

branżowych

I

stopnia,

techników

i

liceów

ogólnokształcących oraz do studentów warszawskich uczelni wyższych.
Celem programu jest rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych,
sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi. Program ma
także na celu wsparcie młodzieży w zakresie rozwoju techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
W 2020 r. przeprowadzona została druga edycja konkursu na innowacje techniczne
(adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz kontynuowane były projekty
innowacji społecznych, realizowanych przez grupy studentów.
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Ze względu na sytuację epidemiczną, w kwietniu 2020 r. w porozumieniu z Centrum
Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy, zdecydowano o zawieszeniu realizacji
programu i jego wznowieniu od września 2020 r.
Mimo trudności związanych z zamknięciem szkół i uczelni, a następnie przejściem
placówek w system pracy zdalnej, udało się zrealizować wszystkie zaplanowane
dziąłnia.
Odbyła się druga edycja konkursu na innowacje techniczne. Młodziez opracowała 11
projektów innowacji, które zaprezentowała w dnu 9 grudnia 2020 r. Spośród finalistów
pierwszej (zakończonej w grudniu 2019 r.) i drugiej edycji wyłonieni zostali laureaci –
pięć zespołów młodzieżowych.
Zrealizowanych

zostało

również

dziesięć

studenckich

projektów

innowacji

społecznych.
Odbyły się spotkania konsultacyjne dotyczące realizowanych projektów, opracowanie
prototypów projektów przez młodzież i prezentacja zrealizowanych projektów podczas
gali podsumowującej program, która odbyła się w trybie online w dniu 16 grudnia 2020r.

Program „Myśleć, pracować, współpracowac”
Programu „Myśleć, pracować, współpracować” realizowany był w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem programu był rozwój kompetencji społecznych przez młodzież ze szkół
kształcenia zawodowego województwa mazowieckiego: z Kadzidla, Ostrołęki, Mińska
Mazowieckiego, Siennicy i Radomia.
Młodzież uczestnicząca w projekcie wzięła udział w cyklu warsztatów „Trening
kompetencji społecznych”, zrealizowała własne projekty społeczne, uczestniczyła w
podróży po rynku pracy, a na zakończenie w ww. szkołach, stworzyła szkolne kluby
współpracy.
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W czerwcu 2020 r. przeprowadzona została ocena rozwoju kompetencji społecznych
wszystkich uczestników projektu.
Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2020 r.
W grudniu 2020 r. zakończył się proces ostatecznej weryfikacji dokumentów
projektowych, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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RAPORT FINASNSOWY
Pełny raport wraz z informacją dodatkową znajduje się na www.pcyf.org.pl
w zakładce -> fundacja -> raporty
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DOTACJE PRZYZNANE

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, Stoczek Łukowski
18 200zł

„Pograne - wygrane”

Stowarzyszenie
Chociszewo

Chociszewo

-

Wspólna

Przyszłość

w

Chociszewie,
20 000zł

„Azymut na wygraną - wygrywasz przyszłość”

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze Brzost, Brzeszcze
„Ja po projekcie RS: Odnaleźć inspiracje, czyli być jak Bear Grylls,
Wojciech Cejrowski i Martyna Wojciechowska”

4 000zł

Fundacja Znajdź Cel, Pęgów
4 000zł

„My i nasze działania w projekcie PrzyGOTUJ się”

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
Strzyżewskim, Rzepiennik Strzyżewski

i

Promocji

w

Rzepienniku
4 000zł

„My i nasze działania w projekcie PoKlatce”

Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, Adamów
„My i nasze działania w projekcie Ujęcia bez zadęcia”

4 000zł

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie, Kozłów
„My i nasze działania w projekcie Projekt OPEN”

4 000zł

Gminny Ośrodek Kultury w Pilchowicach, Wilcza
„My i nasze działania w projekcie Animujmy i działajmy!”

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie, Jedwabno

4 000zł
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„Nasza organizacja i nasze środowisko po projekcie Młodzież w działaniu”

4 000zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu, Pozezdrze
4 000zł

„My i nasze działania w projekcie Mazurolandia Pozezdrze”

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, Nowy Tomyśl
4 000zł

„Ja po projekcie RS: Poezja i rap z ulicy Witosa 8”

Stowarzyszenie Na Rzecz Szkoły w Proszeniu, Proszenie
„My i nasze działania w projekcie Tam i z powrotem, czyli gra miejska po
Wolborzu”

4 000zł

Stowarzyszenie tuczno - moje małe Kujawy, Tuczno
2 000zł

„Kochajmy RS !!!”

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec Działajmy Razem, Bukowiec
2 000zł

„Bo jak nie my to kto.”

Stowarzyszenie
Chociszewo

Chociszewo

-

Wspólna

Przyszłość

w

Chociszewie,
2 000zł

„Święto Młodzieży”

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Gorzów Śląski
„Kolorowa debata, czyli jak nie my to kto...”

2 000zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku, Chmielnik
„Co było grane?”

2 000zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Wyszatycach, Wyszatyce
„Powróćmy, jak...”

2 000zł
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Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, Buczkowice

2 000zł

„20 zadań Brygady RSZ”

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie, Koszarawa
2 000zł

„Równać szanse z bliska”

Gminna Biblioteka Publiczna w Pozezdrzu, Pozezdrze
„Nasze równe szanse”

2 000zł

Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Chodzież

2 000zł

„Młodzież potrafi!”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, Kępno
2 000zł

„20 przygód z Programem Równać Szanse”

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko, Mosina
2 000zł

„Nasze Równać Szanse”

Zbąszyńskie Centrum Kultury, Zbąszyń
2 000zł

„Rodzinka.RSz kreską rysowana”

Fundacja Międzynarodowej
Turystycznej, Stare Kobiałki

Integracji

Gospodarczej

i

Kulturalno

4 400zł

„Usłyszeć Młodzież”

Gubiński Dom Kultury, Gubin
„Młodzież - NieŁad czy ŁadNie?”

5 000zł
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Miejski Dom Kultury w Brzezinach, Brzeziny

5 000zł

„Czas na Młodych”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszoiwe, Wieruszów
„Młodzi na start”

4 250zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Wyszatycach, Wyszatyce
„Poznajmy siebie.”

5 000zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Górce, Górka
„Czas na młodzież, czyli I szczurowskie forum lokalne o młodzieży”

7 000zł

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze Brzost, Brzeszcze
„Brzeszcze! Młodzież jest ważna!”

7 000zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku, Mielnik
„Wspierajmy młodzież”

7 000zł

Fundacja Szkoła z Klasą, Warszawa
„Rozwijamy Kluby Młodego Odkrywcy”

169 260zł

Stowarzyszenie Bramy Inicjatyw Kulturalnych, Wołów
„Młodzi mistrzowie aranżacji przestrzeni lokalnej.”

33 900zł

Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia, Wronie
„Zielona Alternatywa”

40 000zł

Stowarzyszenie Razem dla Bełżyc, Bełżyce
„Żyj eko, żyj zdrowo”

38 376zł

18

Ludowy Klub Sportowy Szumy Sucies, Susiec

40 000zł

„Setowe Rewolucje Czyli Biegamy, Gramy i się Rozwijamy”

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec Działajmy Razem, Bukowiec
40 000zł

„Horyzonty są w nas”

Miejski Dom Kultury w Brzezinach, Brzeziny
25 120zł

„Niezależna Strefa Kulturalna”

Stowarzyszenie Step by Step, Tarnowska Wola
35 500zł

„Lubocheński Kufer Rozmaitości”

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie, Kozłów
35 000zł

„RobinSonad 7 - Be the change!”

Stowarzyszenie Miłośników Aktywności, Lipnica Górna
40 000zł

„Aktywni, zdrowi, wyjątkowi!”

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa
Strzyżewskim, Rzepiennik Strzyżewski

i

Promocji

w

Rzepienniku
40 000zł

„Furtokiem przez świat”

Strzelecki Ośrodek Kultury, Strzelce Opolskie
„Strzelce klatka po klatce - czyli akcja i reakcja”

40 000zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku, Chmielnik
„Nie cudzą, ale swoją ścieżką...”

39 900zł

Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego Van Pur, Rakszawa
„Holograficzny teatr plenerowy”

40 000zł
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Fundacja Jaś Wędrowniczek, Rymanów
„Moja Gmina - z dołu, z góry i od środka”

30 820zł

Fundacja na Rzecz Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci oraz
integracji Społecznej Futurum, Orla
40 000zł
„Pamiętamy -> Dbamy -> Swoja Miejsce Mamy!”

Dom Kultury w Rajgrodzie, Rajgród
„Młodzież bez konserwantów”

38 158zł

Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus, Brusy
„Być jak Shakespeare.”

40 000zł

Stowarzyszenie Razem dla Kończewic, Kończewice
„3M. Młodość. Muzyka. Moc.”

40 000zł

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z siedzibą w Radlinie, Radlin
„Wkręceni w zielone- zioła, ziółka i spółka.”

36 150zł

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie, Sławków
„F@nARTystyczni”

40 000zł

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Skała, Łopuszno
„wyGRAJMY Łopuszno.”

40 000zł

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Z Muzyką Do Ludzi, Nowieczek
„Mały Książę z gminy Dolsk”

39 200zł

Zbąszyńskie Centrum Kultury, Zbąszyń
„O!TWÓRZ się na upcykling”

40 000zł
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Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z siedzibą w Krzywej, Krzywa
„ZakręciMY tajemniczym światem wyobraźni”

8 500zł

Stowarzyszenie Działań Kreatywnych ArteWeda, Lądek-Zdrój
„A u nas i ładnie i eko.”

8 500zł

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, Lubań
„Z kamerą po sukces”

6 934zł

Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie, Przeworno
„Nasze Przeworno w obiektywie.”

8 500zł

Centrum Kultury w Siechnicach, Siechnice
„W przestrzeni - teatr SIEchNIce”

6 900zł

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, Szklarska Poręba
„Spacerownik”

6 700zł

Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie, Ścinawa
„Łęgi Odrzańskie mamy, to w Quest gramy”

4 150zł

Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju, Wińsko

8 500zł

„Sztuka Życia”

Fundacja MY, Wołów
„Zbliżenie na miasto w obiektywie młodego człowieka”

8 500zł

Fundacja Odlewnia, Chełmno
„Chełmińskie Biuro Detektywistyczne”

8 500zł
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Stowarzyszenie Podniebni, Jabłonowo Pomorskie
„Musicalowy zawrót głowy”

8 500zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Kęsowie, Kęsowo
„#JazdaBezTrzymanki#”

8 500zł

Gminny Ośrodek Kultury w Kijewie Królewskim, Kijewo Królewskie
„W mieście się nie mieści!”

8 500zł

Grupa nieformalna SartO, Sartowice
„EscapeBusem na wakacje”

8 500zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, Adamów
„ANIELSKA proMOCja”

8 500zł

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie Osadzie, Komarów-Osada
„Bliżej ludzi, bliżej przyrody”

8 500zł

Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie,
Konstantynów
8 500zł
„Równać szanse - zdobywamy szczyty, pokonujemy góry”

Nałęczowski Oorodek Kultury w Nałęczowie, Nałęczów
„Nieoczywisty Przewodnik po Nałęczowie”

8 500zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Nasutowie, Nasutów
„Bo najgorsze co możesz zrobić, to nie zrobić nic.”

7 442zł

Gminne Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Radecznicy, Radecznica
„Integracja Muzyka Inspiracja”

8 496zł
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Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, Rejowiec
„Przez żołądek do tradycji”

7 200zł

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej, Strzyżewice
„Ach lubelskie, jakie smaczne”

7 744zł

Gminna Biblioteka Publiczna, Wojcieszków
„Ogrody brzęczące owadami”

8 500zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrykach, Wyryki
„Szukam na Polesiu”

8 500zł

Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa, Droszków
„Opowieści o wirusie HAN”

8 500zł

Gubiński Dom Kultury, Gubin
„Młodzież movie czyli co ma film do wiatraka?”

8 500zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Jedynki, Wschowa
„przyGOTOWANI na sukces. Kulinarny Przewodnik młodych lokalsów”

8 360zł

Stowarzyszenie Sami Swoi 2, Biskupia Wola
„Jak to było....w PRL.”

8 500zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Piaski Rudnickie w Gminie Głowno,
Głowno
8 500zł
„Głowno oczami młodych”

Miejski Ośrodek Kultury w Lututowie, Lututów
„Młodzieżowa Rada Kultury”

8 400zł
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Łaski Dom Kultury w Łasku, Łask
8 420zł

„Historyczna Gra Miejska - W Miasto rusz”

Stowarzyszenie Inicjatyw Kreatywnych IN-KREA, Stróża
8 500zł

„Młodzieżowa Akademia Lokalnego Działania - Bezpieczeństwo”

Gminny Ośrodek Kultury w Ujeździe, Ujazd
7 300zł

„Junior Event Manager”

Miejsko-Gminna Biblioteka
Wieruszowie, Wieruszów

Publiczna

im.

Władysława

Reymonta

w
8 500zł

„Muralki”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszoiwe, Wieruszów
„Młodzieżowa strefa spotkań”

8 500zł

Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży Intersum,
Żychlin
8 500zł
„Młodzieżowa manufaktura rzeźby”

Stowarzyszenie Rozwijamy Pasje, Jaksice
„E-sport - nasze spojrzenie w przyszłość”

8 500zł

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach, Krzeszowice
„Miasto z przeszłości”

8 470zł

Miejska Biblioteka Publiczna, Limanowa
„Sięgać po marzenia. Siła motywacji w życiu młodego człowieka”

6 283zł

Fundacja Cor Meum, Niepołomice
„Niepołomicka Planszówka 2021”

8 380zł
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Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu, Stronie
8 485zł

„W obiektywie ujęte - fotokalendarz”

Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, Szczurowa
8 500zł

„W Forest Gram”

Ochotnicza Straż Pożarna w Tęgoborzu, Tęgoborze
8 500zł

„Pierwsza pomoc - życie ludzie w moich rękach”

Dom Kultury w Tuchowie, Tuchów
8 408zł

„Tuchowski bulodrom - razem działajmy i razem zagrajmy!”

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Celestynów
8 500zł

„Młoda Moda”

Gminna Biblioteka Publiczna, Rzekuń
8 500zł

„ZaPARKuj w Zielonym Zakątku”

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Gorzów Śląski
8 500zł

„Sztuka z odzysku”

Dom Kultury w Ozimku, Ozimek
5 735zł

„Naturalnie, że naturalnie!”

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Pokój
8 500zł

„Własnymi ścieżkami”

Ochotnicza Straż Pożarna
Specjalistycznego, Skarbimierz

w

Skarbimierzu

Jednosta

Ratownictwa
6 500zł

„Działaj. Pomagaj. Reaguj.”
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Powiatowe Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich, Strzelce Opolskie
„Wow TV nadaje”

7 466zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale, Boguchwała
„TeatrOTeKa”

8 500zł

Biblioteka Samorządowa w Chłopicach, Chłopice
„Drogo Wskaż...? Chłopicki Deptak...”

8 480zł

Stowarzyszenie Rozwój i Edukacja, Harasiuki
„Our eco place”

8 460zł

Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej, Huta Komorowska
„Moje miejsce moja przeszłość. Historia i legendy regionu.”

8 500zł

Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce, Kuryłówka
„W czasoprzestrzeni”

8 500zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Raniżowie, Raniżów
„Wędrowcy smaku”

8 500zł

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Rokietnicy, Rokietnica
„Best quest na start”

8 500zł

Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem, Rudnik nad Sanem
„Noc Kupały, wianki i cuda, więc zabawa nam sie uda”

8 500zł
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Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Poprowadź Mnie przez
Świat, Rudnik nad Sanem

8 500zł

„Komu w drogę - temu rower!”

Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych w Wyszatycach, Wyszatyce
„Przytulisko”

7 000zł

Fundacja Ekoster, Konarzyce
„Młodzi z Konarzyc w przyjaźni z przyrodą”

8 500zł

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Michałowo
„Ze smakiem po dziejach gminy Michałowo .”

8 464zł

Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach, Sokoły
„MY ze wsi - jesteśmy najlepsi!”

8 500zł

Sokólski Ośrodek Kultury, Sokółka
„Śladami naszych przodków”

7 300zł

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy Filia Biblioteczna w Uhowie,
Uhowo
8 500zł
„Historią i tkaniną przeplatane”

Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem, Wysokie Mazowieckie
„Nasi Lokalni Bohaterowie – oczami młodzieży”

8 500zł

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Pomorze, Lichnowy
„Odyseja chojnicka, czyli 24 odsłony gminy Chojnice”

7 541zł

Gminny Ośrodek Kultury w Smołdzinie, Smołdzino
„Cudze chwalicie, swego nie znacie. Village ART BIS !!!”

8 500zł
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Gminny Ośrodek Kultury Promyk, Bystra
„Street art. - na warsztat”

8 468zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Koszarawie, Koszarawa
„Pod Lachowym Groniem ... Młodzież wyznacza ekotrendy”

8 500zł

Stowarzyszenie Sólkiczora.pl, Sól-Kiczora
„Akademia Młodego Przewodnika”

8 500zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze, Miedziana Góra
„Dawniej a dziś w Miedzianej Górze”

8 500zł

Stowarzyszenie Dla Skalbmierza, Skalbmierz
„Błyszczyki bełzowskie”

7 950zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zawichoście, Zawichost
„o(GRÓD)”

8 500zł

Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach, Dźwierzuty
„Mazurska młodzież- dobre spotkania”

8 500zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie, Jedwabno
„Otaku w ataku”

8 500zł

Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach, Jeziorany
„Lamode - Otwarta Pracownia Mody”

5 650zł

Ośrodek Kultury w Miłkach, Miłki
„Co w Izbie piszczy?”

8 500zł
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Dom Kultury w Orzyszu, Orzysz

8 500zł

„Bardzo Młoda Wytwórnia czyli BMW Orzysz”

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach, Rozogi
„My Folk Team”

7 423zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobulczynie, Bobulczyn
„Sportowy Bobulczyn”

8 500zł

Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Chodzież
„Nasz portret”

8 000zł

Stowarzyszenie Paryżanie, Mikstat
„Za Pan Brat z historią - wyrażamy siebie poprzez rekonstrukcję
historyczną”

8 500zł

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, Nowy Tomyśl
„Misja Apollo”

8 500zł

Fundacja Animacja, Pleszew
„#SchoolChangers”

8 500zł

Pobiedziski Ośrodek Kultury, Pobiedziska
„Małomiasteczkowy Mural”

8 500zł

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy, Słupca
„Z Biblioteką działamy Eko”

7 000zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku, Wyrzysk
„ZaBOOKowani w kulturze”

8 500zł
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Złotowski Dom Kultury, Złotów
„Kraj_na YouTube”

8 500zł

Stowarzyszenie Żarek, Drawsko Pomorskie
„Medical survival”

8 500zł

Stowarzyszenie Jesteśmy Razem, Kalisz Pomorski
„sprawiaMY”

8 500zł

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Przecław
„Sprawdź Gałczyńskiego!”

8 500zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa
„Być muzą albo poetą”

8 500zł

Multimedialne Centrum Kultury e-Eureka- Biblioteka Publiczna, Świeszyno
„Ekoszycie - ekożycie”

8 500zł

Złocienieckie Stowarzyszenie Uśmiech Dziecka, Złocieniec
„MIT 7.”

8 500zł

