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Fundusz Pomocowy dla Organizacji 
Pozarządowych oraz Inicjatyw 

Obywatelskich 2022-2023” to program 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
prowadzony we współpracy z Fundacją 

Edukacja dla Demokracji.



4 mln PLN ▪ otwarty konkurs 3.420.000 zł

▪ zrobione-sprawdzone! 640.000 zł



CEL

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



Co zapamiętać!

• Inicjatywy obywatelskie
• Przeciwdziałanie skutkom COVID-19
• Edukacja i rozwój społeczny
• Małe miejscowości
• Dzieci i młodzież, środowiska zagrożone 

wykluczeniem społecznym



1. Rodzaje wsparcia
    otwarte konkursy grantowe

1. Dwa otwarte konkursy grantowe:

• Wiosna 2022 – trwa do 18.03!
• Jesień 2022 – ogłoszenie we wrześniu
• Wsparcie instytucjonalne



2. Rodzaje wsparcia 
    Zrobione – sprawdzone!

• Zamknięty konkurs grantowy dla Realizatorów z poprzedniej edycji 

• Ok 8 grantów w wysokości 80.000 zł na:

• Przygotowanie we współpracy z ekspertami wcześniejszych działań 
do multiplikacji

• Realizacja projektu utrwalającego wypracowane metody i narzędzie

• Początek konkursu w marcu 2022

• Realizacja projektów od czerwca 2022 do sierpnia 2023



2. Rodzaje wsparcia 
    Zrobione – sprawdzone! 

Dobre praktyki - adaptacja działań (rozwiązań), 
metodologii oraz narzędzi, które:
• są odpowiedzią na jasno zdiagnozowany problem,
• są skuteczną odpowiedzią na problem: przyniosły 

zakładaną zmianę oraz zostały zewaluowane,
• są elastyczne - dają szansę na dostosowanie do 

konkretnych potrzeb innych organizacji,
• są powtarzalne a nie jednorazowe



2. Rodzaje wsparcia
    Zrobione – sprawdzone!

• Wsparcie organizacji w procesie przygotowania 
dobrej praktyki

• Konsultacje z ekspertami - 40 godzin
• Spotkania doradcze dla organizacji
• Wymiana dobrych praktyk online



3. Rodzaje wsparcia
    wymiana dobrych praktyk

• Wszyscy Realizatorzy Funduszu Pomocowego
• Webinaria tematyczne 
• Spotkania regionalne na żywo!
• Upowszechnienie dobrych praktyk (metod i 

narzędzi wypracowanych w ramach FP)
• Konferencja podsumowujaca



DZIĘKUJEMY


