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FUNDUSZ POMOCOWY 2020 

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw 

Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji 

Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla 

Demokracji. Jego celem jest pomoc organizacjom i grupom 

znajdującym się w wyjątkowo trudnej sytuacji, wynikającej z 

pandemii. 



FUNDUSZ POMOCOWY 2020 

Dlaczego wybraliśmy wsparcie dzieci i młodzieży  

w edukacji i rozwoju społecznym? 



CEL KONKURSU 

 

Wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez 

organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania 

skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze 

edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych 

miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie rozwoju 

instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc  

w przystosowaniu do pracy w warunkach pandemii i po jej 

zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.  



CEL KONKURSU – CO KONIECZNIE ZAPAMIĘTAĆ 

• organizacje pozarządowe – fundacje i stowarzyszenia  
• negatywne skutki pandemii – konieczna diagnoza 
• edukacja i rozwój społeczny – tylko opisane obszary 
• dzieci i młodzież – szkolna! 
• mniejsze miejscowości o środowiska zagrożone wykluczeniem – nie wszystkie 

dzieci i młodzież 

 



KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 

• fundacje 
• stowarzyszenia 
• stowarzyszenia zwykłe 
 

 Warunek- zarejestrowane nie później niż 30 czerwca 2020. 

 



DOFINANSOWANIE 

• Maksymalnie 40.000 zł 
• W tym do 7.000 zł na rozwój instytucjonalny 
• W tym do 15% na administrację (maks. 6.000 zł) 
• Wkład własny – nie jest wymagany 
• Pula środków – 1 mln zł (ok 25 projektów) 

 
 
 

 



WAŻNE TERMINY 

• 1-10 kwietnia 2021 - rejestracja wniosku na platformie 
witkac.pl. Link będzie dostępny na stronie programu. 

 
• Przewidywane ogłoszenie wyników konkursu – połowa maja. 

 
• 1.06 – 30.11.2021 – okres realizacji projektów. 

 
• Złożenie sprawozdania – 30 dni od daty zakończenia projektu 

(najpóźniej 31 grudnia) 
 
 

 
 

 



CHARAKTER DZIAŁAŃ 

• Działania programowe  
 – we wskazanych obszarach. 

 
 
• Wsparcie rozwoju instytucjonalnego  
 – środki na rozwój organizacji wnioskującej. 

 
 

 
 



DZIAŁANIA PROGRAMOWE 

4 główne obszary – do wyboru maksymalnie dwa: 
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i 

nieformalnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych 
miast oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

2. Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i 
hybrydowej, a także po powrocie uczniów do nauki 
stacjonarnej. 

3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i 
fizycznego dzieci i młodzieży. 

4. Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, 
a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 
 

 
 



DZIAŁANIA PROGRAMOWE – C.D. 

 
1. Wyrównywanie szans edukacyjnych w edukacji formalnej i 

nieformalnej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast 
oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym rozumiane 
jako: 

 
• minimalizowanie wykluczenia cyfrowego, w tym w uzasadnionych 

przypadkach zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość;  
• wyrównywanie strat postępu edukacyjnego wynikających z 

ograniczeń spowodowanych pandemią; 
• działalność badawcza, która dostarcza aktualnych danych, 

pomagających budować projekty edukacyjne na rzecz równych szans 
edukacyjnych w czasie i po pandemii. 
 

 



DZIAŁANIA PROGRAMOWE –C.D. 

2. Podnoszenie jakości oświaty w dobie edukacji zdalnej i hybrydowej, a także 
po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej poprzez: 

 
• rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli 

przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych; 
• opracowanie materiałów i pomocy do prowadzenia interaktywnych lekcji i 

zajęć, prezentujących nowe metody i techniki pracy z uczniami; 
•  wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów z mniejszymi szansami 

edukacyjnymi, w tym przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne prowadzone w 
trybie bezpośrednim lub online. 
 

 
 

 



DZIAŁANIA PROGRAMOWE –C.D. 

3. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i 
młodzieży: 

• zwiększenie kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki 
zdrowotnej, niezbędnych w identyfikowaniu potrzeb psychicznych, a także udzielaniu 
wsparcia w tym zakresie; 

• działania doradcze udzielane przez specjalistów osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą 
w rozwiązywaniu bieżących problemów psychicznych podopiecznych;  

• promocja bezpiecznego korzystania z internetu wśród dzieci i młodzieży, a także 
przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym; 

• zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży, szczególnie z mniejszych miejscowości, do pomocy 
psychologicznej, m.in. poprzez upowszechnianie informacji o miejscach oferujących 
pomoc, nawiązanie i współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami lub wolontariuszami 
posiadającymi niezbędne kompetencje, czy wypracowanie sposobów interwencji 
kryzysowej. 
 

 
 

 



DZIAŁANIA PROGRAMOWE – C.D. 

Przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach 
zagrożonych wykluczeniem społecznym  
poprzez:  
 
• wsparcie inicjatyw samopomocowych podejmowanych przez dzieci i młodzież, a także 

osoby dorosłe na rzecz dzieci i młodzieży;  
• rozwój i podniesienie jakości oferty edukacyjnej angażującej rodziców, dzieci i młodzież, 

realizowanej zarówno online jak i w kontaktach bezpośrednich;  
• inicjowanie aktywności młodzieży na rzecz lokalnych społeczności, w tym działania 

skierowane do osób starszych i potrzebujących pomocy;  
• stwarzanie możliwości do bezpiecznych interakcji społecznych i edukacyjnych z 

zachowaniem reżimu sanitarnego.  
 

 
 

 



WSPARCIE ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO 

Celem jest wsparcie organizacji w dostosowaniu się 
do rzeczywistości pandemicznej i popandemicznej 
poprzez wzmocnienie kompetencji zespołu 
organizacji. 

 
 
 

 
 

 



WSPARCIE ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO – C.D. 

1. podwyższanie wiedzy i kompetencji zespołów organizacji, w tym 
pracowników, współpracowników i wolontariuszy/ wolontariuszek;  

2. diagnozę sytuacji beneficjentów oraz działania na rzecz tworzenia 
strategii rozwoju programów tak, aby odpowiadały na zidentyfikowane 
potrzeby, a także były dostosowane do warunków pracy w czasie 
pandemii i po pandemii;  

3. działania interwencyjne rozwijające organizację tak, aby mogła sprostać 
bieżącej sytuacji wynikającej z pandemii i a także po jej zakończeniu;  

4. w uzasadnionych przypadkach zakup środków trwałych umożliwiających 
pracę w stanie pandemii.  

 
 

 
 

 
 

 



WSPARCIE ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO – C.D. 

• Opcjonalna część wniosku. 
•  Maks. 7.000 zł. 
• Przykład - sfinansowanie szkoleń pracowników np. z zakresu 

nowych technologii, działań promocyjno-komunikacyjnych 
prowadzonych online, współpracy z ekspertami merytorycznymi.  

 
 
 

 
 

 
 

 



ODBIORCY W PROJEKTACH 

 

• Dzieci i młodzież szkolna  
• Dorośli towarzyszący dzieciom w działaniach 
• Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, rodzice 

 
• Uwaga! Działania na rzecz odbiorców z małych miast i 

wsi lub środowisk lokalnych zagrożonych wykluczeniem. 
 
 
 
 

 
 

 



PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU 

• Do 1 kwietnia można pracować nad wnioskiem wykorzystując 
dostępne na stronie fed.org.pl szablon wniosku i budżetu. 

 
• 1-10 kwietnia – konieczność zarejestrowania wniosku na 

platformie witkac.pl. Link na stronie programu. 
 

• Przewidywane ogłoszenie wyników konkursu – połowa maja 2021 
 

 
 



OPRACOWANIE WNIOSKU  

 
• Konieczna diagnoza sytuacji wywołanej pandemią. 
• Oparcie się na danych i pokazanie zmiany wywołanej pandemią wśród odbiorców 
• Pomocne webinaria i kontakt z ekspertami. 
• Konsultacje z koordynatorką. 

 
WZÓR WNIOSKU  
WZÓR BUDŻETU 

 
 
 
 



UWAGA NA VAT !!! 

Dla wnioskodawców zarejestrowanych jako podatnicy 
VAT czynni  koszty podatku VAT są niekwalifikowalne 

!!! 
(ponieważ kwotę VAT organizację mogą odzyskać). 

 
Oznacza to, że w sprawozdaniu wykazuje się  tylko 

dofinansowane kwoty netto. 
 
 
 
 
 



OCENA WNIOSKU – OCENA FORMALNA 

Kryteria: 
1. terminowość rejestracji wniosku w generatorze wniosków (zgodnie z pkt. 5.1);  
 do 10 kwietnia! 
2. limit wniosków, które może złożyć jeden wnioskodawca (zgodnie z pkt. 3.1.); 

 1 organizacja = 1 wniosek 
3. kompletność załączników wymaganych Regulaminem konkursu (zgodnie z pkt. 6.4); 

 1. statut 
 2. ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe (2019 r.) 
 3. ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczne (2019 r.) 
Możliwe są uzupełniania braków. 
  

4. kwalifikowalność wnioskodawcy (zgodnie z pkt. 2 Regulaminu);  
 

fundacja, stowarzyszenie, stowarzyszenie zwykłe 
 

 
 

 



OCENA WNIOSKU – OCENA MERYTORYCZNA 

1. Zgodność zgłoszonego projektu z celami Konkursu (zgodnie z pkt. 1. wniosek 
niespełniający tego kryterium zostaje odrzucony i nie podlega dalszej ocenie);  
 

2. Wpisanie się projektu w przynajmniej jednego z obszarów tematycznych opisanych w 
pkt. 4.2;  
 

3. Trafność diagnozy problemu wywołanego pandemią COVID-19;  
 

4. Adekwatny do proponowanych działań dobór grupy docelowej i sposoby rekrutacji 
uczestników;  
 

5. Trafność doboru działań, pozwalających osiągnąć zaplanowane cele i rezultaty;  
 
5. Gospodarne, rzetelne i przejrzyste opracowanie budżetu, spójne z opisem działań we 

wniosku.  
 

 
 

 
 



OCENA WNIOSKU – C. D. 

• Posiedzenie komisji grantowej – wybór projektów do dofinansowania 
 

• Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 



Fundacja Edukacja dla Demokracji 

 
 

fundusz@fed.org.pl 



Powodzenia ! 


