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Program grantowy

skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc 

ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym 
trafiającym do Polski. 





Cel Programu

Celem Programu jest wsparcie odbiorców 

w kontekście wyzwań wynikających 

z wojny w Ukrainie. 

Dofinansowanie będą mogły otrzymać 
samodzielne inicjatywy polskich organizacji, 

a także realizowane wraz 
z partnerami ukraińskimi.



Idea programu

• działania projektowe muszą mieć charakter 
stabilizujący i służyć budowie mechanizmów 
niwelujących skutki wojny. 

• nie powinny mieć bezpośrednio charakteru 
pomocy humanitarnej. 



Obszary wsparcia

1. Działania realizowane w Ukrainie w partnerstwach 
polsko-ukraińskich.

2. Integracja i adaptacja uchodźczyń i uchodźców wojennych z 
Ukrainy w Polsce.

3. Wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym oraz ich edukacji w czasie pobytu Polsce.

4. Przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści.

5. Przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz 
zapewnienie rzetelnej informacji.



1. Działania realizowane w Ukrainie 
w partnerstwach polsko-ukraińskich:

• działania edukacyjne, opiekuńcze, wspierające 
funkcjonowanie dzieci i młodzieży; 

• wsparcie osób wewnętrznie przesiedlonych; 

• tworzenie i/ lub wspieranie funkcjonowania mechanizmów 
wsparcia, koordynacja działań wspierających, tworzenie 
struktur pomocowych i inne działania partnerskie 
odpowiadające na potrzeby mieszkańców np. wdrażanie 
rozwiązań wspierających osoby, które ucierpiały w wyniku 
wojny



2. Integracja i adaptacja uchodźców wojennych z 
Ukrainy w Polsce:

• zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży w postaci organizacji 
klubów dziecięcych/młodzieżowych, punktów opieki i in.; 

• zajęcia integracyjne i adaptacyjne, w tym np. zajęcia z języka 
polskiego, działania wpływające na integrację ze społecznością 
lokalną oraz społecznością uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy; 

• działania wspierające samoorganizację, samopomoc, 
samodzielność oraz wspierające kondycję psychiczną i społeczną 
uchodźców w Polsce; 

• działania wspierające zatrudnienie i funkcjonowanie na polskim 
rynku pracy np. poprzez łączenie pracodawców z potencjalnymi 
pracownikami, doradztwo zawodowe i in.; 

• wsparcie specjalistyczne ułatwiające funkcjonowanie w Polsce 
(m.in. poradnictwo i doradztwo prawne, obywatelskie, z zakresu 
usług publicznych); 

• wdrożenie sprawdzonych rozwiązań wspierających osoby, które 
ucierpiały w wyniku wojny np. mechanizmy pracy z osobami 
doświadczającymi przemocy i in.



3. Wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym oraz ich edukacji w czasie pobytu Polsce:

• budowanie atmosfery sprzyjającej edukacji i integracji np. poprzez 
zapewnienie wsparcia asystenta kulturowego, nauczyciela 
wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela; 

• organizacja zajęć dodatkowych w tym integrujących społeczność 
lokalną, zajęć wyrównujących różnice programowe, zajęć z języka 
polskiego i in.; 

• zapewnienie opieki specjalistów np. psychologów i pedagogów 
pracujących z dziećmi i młodzieżą; 

• wsparcie dydaktyczne kadry pedagogicznej i edukatorów, 
rozszerzające kompetencje potrzebne do pracy w środowisku 
wielokulturowym (np. organizacja praktycznych kursów, szkoleń, 
wydanie publikacji, opracowanie materiałów metodycznych i in.). 



4. Przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści:

• kampanie społeczne, działania informacyjne skierowane do 
konkretnej grupy odbiorców, realizowane przede wszystkim na 
poziomie lokalnym; 

• działania zapobiegawcze i naprawcze w społecznościach 
lokalnych (np. w sytuacjach przejawów dyskryminacji i 
nienawiści lub zagrożenia dyskryminacją).



5. Przeciwdziałanie dezinformacji.

• przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom 
oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji 
społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w 
Polsce oraz sytuacji 
w Ukrainie.



Partnerzy w projektach

• Parter ukraiński obowiązkowy jeśli zaplanowano 
działania w Ukrainie,

• Partnerami merytorycznymi wspierającymi realizację 
projektu mogą być organizacje pozarządowe, 
instytucje publiczne, szkoły, uczelnie i wszelkie inne 
podmioty posiadające osobowość prawną.

• W wyjątkowych przypadkach partnerem może być 
grupa nieformalna.



Zasady dotyczące opracowania wniosku

Tylko przedsięwzięcia mające charakter projektów !

diagnoza (potrzeby)

działania 

rezultaty 

cel (zmiana)



Odbiorcy działań

• osoby przybyłe z Ukrainy do Polski w wyniku konfliktu 
zbrojnego; 

• osoby dotknięte konfliktem, które pozostają na 
terytorium Ukrainy. 

Priorytety:

• ugruntowana współpraca z partnerami w Ukrainie 

• działania w małych społecznościach lokalnych, do 
których trafiają osoby uciekające przed wojną. 



Zasady dotyczące opracowania wniosku c.d.

• projekty muszą uwzględniać perspektywę osób z 
określonych grup docelowych, w miarę możliwości powinny 
być opracowane z udziałem przedstawicieli grupy docelowej,

• działania powinny prowadzić do zmiany i w miarę 
możliwości być możliwe do kontynuacji lub multiplikacji po 
zakończeniu realizacji projektu,

• konieczne jest określenie rezultatów (jakościowych i 
ilościowych),

• celem projektu nie może być realizacja jednorazowego 
przedsięwzięcia np. eventu, festiwalu, pikniku, zbiórki 
rzeczowej lub finansowej.



Zasady dotyczące opracowania wniosku c.d.

• opis działań projektowych - odbiorcy, miejsc, czas

• publikacje - konspekt, autorzy ich kwalifikacje

• działania szkoleniowe - ramowy program merytoryczny, informacje o 

kompetencjach i doświadczeniu osób prowadzących (trenerów, 

wykładowców), liczbie godzin szkoleniowych, liczbie odbiorców.

• zakupy środków trwałych/usług - kto i w jaki sposób będzie nimi 

dysponował po zakończeniu realizacji projektu.



Opracowanie budżetu

• Budżet - koszty powinny być racjonalne i adekwatne do 

planowanych działań.

• Budżet powinien wyraźnie pokazywać sposób wyliczenia 

kosztów, np.: Zakup sprzętu elektronicznego (słuchawki do 
komputera 2 pary x 80 zł = 160 zł); honorarium trenera (2 
trenerów x 2 dni x 6 godzin (60 min) x 120 zł brutto ze 
składkami =2880 zł).



Zarządzanie budżetem

● samodzielne przesunięcia kosztów między pozycjami jednego 
działania;

● samodzielne zwiększenie kosztów działania o 15% jego 
dofinansowanej wartości. 



Dokumenty

•  wzór formularza wniosku

•   wzór budżetu

•  Regulamin otwartego konkursu

https://fed.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/WU-wzor-wniosku-dlugofalowe.docx
https://fed.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/WU-wzor-budzetu.xlsx
https://fed.org.pl/wp-content/uploads/2022/04/WU-Regulamin-Programu-aktualizacja-9-05-2022.pdf


Generator wniosków https://witkac.pl/#/urzad/index/173 

https://witkac.pl/#/urzad/index/173


Warunki finansowe

• Maksymalna kwota dotacji: 50 000 zł
• Koszty administracyjne – do 20% dotacji
• Wkład własny – nie wymagany



Warunki finansowe

1.649.173 zł
1.530.000 zł



Podmioty uprawnione do udziału
• fundacje – działające na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 

1984 r. o fundacjach, zarejestrowane w KRS;

•  stowarzyszenia – działające na podstawie Ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, zarejestrowane w 
KRS;

•  stowarzyszenia zwykłe – działające na podstawie Ustawy z 
dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, wpisane do 
ewidencji właściwego starosty;

• osoby prawne i jednostki organizacyjne – działające na 
podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i 
związków wyznaniowych.



Ważne terminy

•  nabór do 10 czerwca 2022 r., do godz. 12:00 
(południe)

•  ogłoszenie wyników do 5 lipca 2022 r.

•  rozpoczęcie projektu nie wcześniej niż 5 lipca 2022 r.

•  czas realizacji projektu najpóźniej 31 lipca 2023 r.



Ocena formalna

❑ terminowość rejestracji wniosku w generatorze 
wniosków

❑ limit wniosków, które może złożyć jeden 
wnioskodawca 

❑czy wnioskujący jest organizacją uprawnioną do 
udziału w konkursie

Po decyzji o dofinansowaniu FED weryfikuje:

❑czy dostarczono komplet poprawnych dokumentów 



Wymagane dokumenty

❑  statut organizacji 

❑ ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczne

❑ ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe

❑ list partnerski (dla projektów w Ukrainie)



Ocena merytoryczna

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

2. Spójność projektu z wybranym obszarem tematycznym spośród 
wskazanych w pkt. 4.3.; 

3. Rzetelność i spójność uzasadnienia realizacji projektu jako odpowiedzi 
na sytuację wynikającą z konfliktu w Ukrainie (czy w uzasadnieniu 
odniesiono się do sytuacji konkretnej grupy odbiorców? czy wskazano 
źródła informacji? czy wnioski z diagnozy są aktualne?); 

4. Adekwatność proponowanych działań do potrzeb i specyfiki grupy 
docelowej (czy działania są zgodne z pkt. 4.2 i 4.3 Regulaminu? czy 
wskazano sposoby dotarcia do bezpośrednich uczestników projektu? czy 
działania są odpowiedzią na potrzeby uczestników? czy planowane 
formy i metody są dostosowane do specyfiki uczestników?); 



Ocena merytoryczna c.d.

5. Trafność doboru działań, pozwalających osiągnąć 
zaplanowane cele i rezultaty (czy pokazano wpływ działań 
oraz stosowanych metod lub narzędzi na rozwiązanie 
problemu lub zmianę sytuacji adresatów projektu?), czy 
opisano trwałość/zmianę społeczną i ryzyka związane z 
realizacją projektu? 

6. Zasoby i kompetencje Wnioskodawcy; adekwatny dobór 
partnera (w tym jego zasoby, kompetencje) oraz jego realny 
udział w planowaniu i realizacji i projektu. 

7. Gospodarne, rzetelne i przejrzyste opracowanie budżetu, 
spójne z opisem działań we wniosku.



Zapraszamy na spotkanie 

Gość w dom. Polskie społeczeństwo obywatelskie na rzecz 
osób z doświadczeniem migranckim i uchodźczym.

https://szkolasektora.org.pl/gosc-w-dom/

Zgłoszenia:
https://forms.gle/zp7ErinngHbpMn4q9

https://szkolasektora.org.pl/gosc-w-dom/
https://forms.gle/zp7ErinngHbpMn4q9


Informacje

Sylwia Gajownik tel. +48 535 854 424 (w godz. 10.00-15.00)

Agnieszka Świeczka tel. +48 605 787 757 (w godz. 10.00-15.00)

e-mail: ukraina@fed.org.pl
@FundacjaEdukacjadlaDemokracji
www.fed.org.pl/wspieramy-ukraine 

mailto:ukraina@fed.org.pl


Dziękujemy!


