


Program grantowy

skierowany do organizacji pozarządowych niosących pomoc 
ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym 
trafiającym do Polski.



Cel Programu

Program Wspieramy Ukrainę odpowiada na 
różne wyzwania wynikające z wojny

w Ukrainie.

Dofinansowanie będą mogły otrzymać 
samodzielne inicjatywy polskich organizacji, 

a także realizowane wraz z partnerami 
polskimi i ukraińskimi.



Cel konkursu

Poprawa dostępu do edukacji formalnej
(szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci
i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce

w związku z wojną w ich kraju oraz tych 
pozostających w Ukrainie.



Odbiorcy działań

● dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku 
przedszkolnym i szkolnym;

● osoby dorosłe odpowiedzialne za ich dostęp do 
edukacji: nauczyciele, instruktorzy, kadra szkolna
i przedszkolna, rodzice, opiekunowie, prowadzący 
zajęcia z edukacji pozaformalnej.



Obszary wsparcia

● Wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz 
ich edukacji formalnej i pozaformalnej, szkolnej
i przedszkolnej w czasie pobytu w Polsce.

● Poprawa warunków dostępu do edukacji 
formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży 
pozostającej w Ukrainie.



Wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich edukacji 
formalnej i pozaformalnej, szkolnej i przedszkolnej w czasie 

pobytu w Polsce:

● zapewnienie wsparcia asystenta międzykulturowego, nauczyciela 

wspierającego lub ukraińskiego nauczyciela;

● organizacja zajęć dodatkowych i opiekuńczych, 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.);

● organizacja nauki przedmiotów ojczystych;

● nauka języka polskiego.



Poprawa warunków dostępu do edukacji formalnej
i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie,

a w szczególności:

● organizacja różnych form edukacji pozaszkolnej; organizacja opieki 

psychologicznej;

● organizacja warunków do nauczania, odrabiania lekcji i czasu

pozaszkolnego dla dzieci przebywających w zbiorowych punktach 

zamieszkania poprzez organizację świetlic przy w/w punktach, zakup 

niezbędnych sprzętów i pomocy szkolnych, opłacenia pracy opiekunów 

i kosztów opłat komunalnych (m.in. kosztów działania świetlicy: 

ogrzewanie, opłaty za energię elektryczną, czynsz); 

● poprawa warunków zdalnego nauczania poprzez stworzenie punktów 

opieki, opłacenie kosztów łączy internetowych oraz zakup niezbędnych 

sprzętów;

● dostosowanie pomieszczeń szkolnych do nauczania w trakcie

zagrożenia atakami powietrznymi.



Partnerzy w projektach

● Parter ukraiński jest obowiązkowy, jeżeli zaplanowano 

działania w Ukrainie. W uzasadnionych przypadkach 

partnerem może być grupa nieformalna.

● Partnerami merytorycznymi wspierającymi realizację projektu

w Polsce, mogą być organizacje pozarządowe, instytucje 

publiczne, szkoły, uczelnie i wszelkie inne podmioty posiadające 

osobowość prawną.

● Współpraca z partnerem powinna obejmować planowanie, 

aktywne współdziałanie w realizacji projektu oraz monitorowanie 

jego efektów.



Zasady dotyczące opracowania wniosku

Tylko przedsięwzięcia mające charakter projektów!

diagnoza (potrzeby)

działania

 rezultaty 

cel (zmiana)



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;

● opis działań projektowych planowanych przez Wnioskodawcę 

powinien uwzględniać określenie ich odbiorców, miejsc realizacji 

oraz czasu ich przeprowadzenia, powinien zawierać niezbędne 

szczegóły pokazujące sposób realizacji założeń;

● konieczne jest określenie rezultatów (jakościowych oraz 

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, miejsce, czas, 

szczegóły planowanych aktywności;

● publikacje - konspekt, wskazanie autorów i ich kwalifikacji;

● działania szkoleniowe - ramowy program merytoryczny, 

informacje o kompetencjach i doświadczeniu osób 

prowadzących (trenerów, wykładowców), liczbie godzin 

szkoleniowych, liczbie odbiorców.

● zakupy środków trwałych/usług niezbędnych do realizacji 

projektu - 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. Nie można jednak zwiększać kosztów 
administracyjnych powyżej wartości określonej w budżecie;

● inne zmiany w budżecie wymagają aneksu do umowy.



Dokumenty

• formularz wniosków 
• wzór budżetu

• Regulamin otwartego konkursu

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
praktyczne wskazówki:

● należy wejść do generatora za pośrednictwem linka dostępnego na stronie 
www.fed.org.pl/granty/wspieramy-ukrainę. 

● należy utworzyć konto (*Grantobiorcy z edycji wiosennej mają już
w systemie zapisane konta. Można skorzystać z opcji “przypomnij hasło”);

● do utworzeniu konta wymagany jest adres-email. Rekomendujemy, żeby to 
był adres organizacji. Jest to istotne, ponieważ będą wysyłane różne ważne 
informacje systemowe,  w tym informacja o złożeniu wniosku, informacje 
dotyczące np. obsługi dotacji, w przypadku dofinansowania. Organizacja 
powinna mieć swobodny dostęp do generatora.  Prosimy o przemyślenie 
adresu e-mail podczas rejestracji. 

http://www.fed.org.pl/granty/wspieramy-ukrain%C4%99


Generator



Generator



Generator



Generator



Warunki finansowe

440 000 zł
pula środków



Warunki finansowe

● Maksymalna kwota dotacji: 22 000 zł
● Koszty administracyjne – do 20% dotacji

● Wkład własny nie jest wymagany



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 5 października 2022 r., do godz. 12:00 (południe)

● ogłoszenie wyników do 10 listopada 2022 r.

● rozpoczęcie projektu nie wcześniej niż 10 listopada 2022 r.

● czas realizacji projektu najpóźniej do 30 czerwca 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;

❏ czy dołączono komplet wymaganych dokumentów;

❏ czy wskazano partnera (obowiązkowe dla projektów 

realizowanych w Ukrainie).



Wymagane dokumenty

❏ statut organizacji;

❏ ostatnie zatwierdzone sprawozdanie merytoryczne; 

❏ ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe;

❏ deklaracja partnerska ―obowiązkowa dla projektów
realizowanych w Ukrainie).



Ocena merytoryczna

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

● Trafność uzasadnienia potrzeby realizacji projektu
(czy wykazano się znajomością sytuacji i została ona 
precyzyjnie opisana; czy wskazano źródła informacji);

● Trafność i jakość doboru działań, pozwalających osiągnąć 
zaplanowane rezultaty (czy pokazano wpływ działań oraz 
stosowanych metod lub narzędzi na rozwiązanie problemu lub 
zmianę sytuacji adresatów projektu; czy podano niezbędne 
szczegóły działań);



Ocena merytoryczna c.d.

● Dobór grupy docelowej i dostęp do odbiorców (czy jest to 
konkretnie scharakteryzowana grupa?).

● Kompetencje merytoryczne i operacyjne Wnioskodawcy
(czy dysponuje doświadczeniem I zasobami niezbędnymi do realizacji 
projektu) oraz formalnych partnerów projektu* (obowiązkowe dla 
projektów realizowanych w Ukrainie).

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



Informacje

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

Martyna Bogaczyk tel. +48 601 458 653 (w godz. 10.00-15.00)

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

mailto:ukraina@fed.org.pl
http://www.fed.org.pl/wspieramy-ukraine


Dziękujemy!


