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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.





dwuletni program 
wsparcia

Fundusz Pomocowy 
2020-2023



Cel programu

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



Cel programu

wsparcie instytucjonalne organizacji 
pozarządowych i pomoc w działaniu w warunkach 
pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie 

ich zasobów materialnych i osobowych 



Program ma charakter 
interwencyjny i 
odpowiada przede 
wszystkim na potrzeby i 
wyzwania 
spowodowane 
pandemią Covid-19
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Konkurs zamknięty (dobre 
praktyki)

Webinaria, spotkania, 
konsultacje itp.

Dwa otwarte konkursy 
grantowe



Konkurs 
grantowy

JESIEŃ 2022
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Działania na rzecz 
bezpieczeństwa oraz zdrowia

Przeciwdziałania izolacji 
społecznej

Zmniejszenie strat 
edukacyjnych 



Dodatkowo 
Wsparcie instytucjonalne4



1. Zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w 
wyniku pandemii COVID-19, poprzez działania prowadzone w ramach 
edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej, rozumiane jako:

●  diagnozowanie braków w postępie edukacyjnym dzieci i młodzieży oraz 
realizację działań naprawczych,

●  rozwój oferty edukacyjnej w formie zajęć pozalekcyjnych/pozaszkolnych 
prowadzonych w trybie stacjonarnym lub/i online,

● minimalizowanie wykluczenia cyfrowego w tym, w uzasadnionych 

przypadkach, zakup niezbędnego sprzętu do nauki na odległość,

●  rozwój kompetencji dydaktycznych i wychowawczych osób pracujących z 
młodzież opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych do prowadzenia 
zajęć z dziećmi i młodzieżą, w tym szczególnie wykorzystujących metody i 
techniki niestosowane wcześniej przez uczestników projektu;
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2. Działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego 
i fizycznego dzieci i młodzieży służące:

● zwiększeniu kompetencji osób pracujących z dziećmi i młodzieżą 

z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pracy wychowawczej;

● zwiększeniu dostępu dzieci i młodzieży 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;

● promocję bezpiecznego korzystania z internetu przez dzieci i 

młodzież, a także przeciwdziałanie uzależnieniom cyfrowym;
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3. 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;

● inicjowanie aktywności dzieci i młodzieży na rzecz lokalnych 
społeczności, odbudowa utraconych więzi i oddolnych inicjatyw, 
tym działania skierowane do osób starszych i potrzebujących 
pomocy;

3



Wsparcie instytucjonalne

● podnoszeniu wiedzy i kompetencji zespołów organizacji, w 
tym pracowników, współpracowników oraz 
wolontariuszy/wolontariuszek;

● diagnozie sytuacji beneficjentów oraz działań na rzecz 
tworzenia strategii rozwoju projektów tak, aby odpowiadały 
na zidentyfikowane potrzeby, a także były dostosowane do 
warunków pracy w czasie pandemii i po jej zakończeniu

● przetrwaniu organizacji w czasie pandemii, a także po jej 
zakończeniu np. poprzez pokrycie opłat za czynsz, media 
itp.;
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Wsparcie instytucjonalne

● ułatwieniu pracy zespołu organizacji w stanie 
podwyższonego ryzyka zachorowań, a także po zakończeniu 
pandemii poprzez np. zakup środków trwałych;

● innym zadaniom o charakterze rozwojowym i 
strategicznym np. promocja i komunikacja, opracowanie 
ekspertyz, tworzenie długoterminowych planów działania itp.
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Zasady 
dotyczące 
opracowania 
wniosków



● uzasadnienie realizacji projektu - diagnoza
● działania mające charakter projektów 
● opis działań projektowych - odbiorcy, miejsc, 

czas

● publikacje - konspekt, autorzy ich kwalifikacje

● badania - plan, kwalifikacje badaczy, sposób 

publikacji wyników



● 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.



● 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 



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

Generator wniosków Witkac.pl
Fundacja Edukacja dla Demokracji

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


1,5 mln PLN Kwota do 
rozdysponowania 
w konkursie



Warunki finansowe

▪ Maksymalna kwota dotacji: 40 000 zł
▪ Wsparcie instytucjonalne – do 8 tys.
▪ Koszty administracyjne – do 15% dotacji
▪ Wkład własny – nie wymagany



Środki na wsparcie 
instytucjonalne nie są 

dodatkowymi środkami, 
muszą zawierać się w 
maksymalnej kwocie 

dotacji.

Przykład:

Dotacja: 40 tys.
=

Wsparcie instytucjonalne 8 tys.
+

Działania projektowe: 32 tys.



 
Podmioty uprawnione do udziału w 
konkursie 
 
▪ 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



Odbiorcy działań
z miejscowości do 50 tys mieszkańców lub ze środowisk zagrożonych 
wykluczeniem społecznym:

▪ dzieci i młodzież w trakcie edukacji przedszkolnej, podstawowej i 
ponadpodstawowej, zarówno w edukacji pozaformalnej, jak i 
formalnej w tym również edukacji domowej; 
▪ dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z 
niepełnosprawnościami;
▪ dzieci i młodzież z rodzin uchodźczych i z doświadczeniem 
migracyjnym
▪ nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, dyrektorzy szkół, inne 
osoby zaangażowane w procesy wychowawcze i edukacyjne 
dzieci i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym
▪ rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 
oraz młodzieży szkolnej. 



 Terminy

▪ nabór do 3 listopada 2022 r., do godz. 12:00
▪ ogłoszenie wyników do 30 listopada 2022 r.
▪ rozpoczęcie projektu nie wcześniej niż 1 grudnia   
2022 r.
▪ czas realizacji projektu maksymalnie 10 miesięcy
▪ zakończenie projektu najpóźniej 30 września 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 wniosku, a przed podpisaniem umowy 

FED weryfikuje czy załączono komplet poprawnych dokumentów



 Ocena merytoryczna
 

❑  Zgodność zgłoszonego projektu z celem zgodnie z pkt. 1  i zakresem 
tematycznym projektu zgodnie z pkt 4.3. Wniosek niespełniający tego 
kryterium zostanie odrzucony i nie podlega dalszej ocenie;

❑Trafność uzasadnienia realizacji projektu jako odpowiedzi na problem 
wywołany pandemią COVID-19 (czy w uzasadnieniu odniesiono się do 
sytuacji konkretnej grupy odbiorców? czy wskazano źródła informacji? 
czy wnioski z diagnozy są aktualne?);

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



 Ocena merytoryczna
 

❑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?);

❑Gospodarne, rzetelne i przejrzyste opracowanie budżetu, (czy 
przedstawiona w budżecie kalkulacja kosztów jest przejrzysta? czy 
koszty osobowe są zaplanowane racjonalnie i odpowiadają zakładanym 
celom?, czy pozycje budżetowe są spójne z opisem działań we wniosku).



•

Wymagane 
dokumenty:

 - statut organizacji 

 - ostatnie zatwierdzone 
sprawozdanie merytoryczne
 
  - ostatnie zatwierdzone 
sprawozdanie finansowe



Formularz dostępny na https://witkac.pl/#/urzad/index/173 

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


Webinaria 
tematyczne
22, 24 i 28 lutego 2022 
– trzy webinaria 
tematyczne dla 
wnioskodawców
(dostępne nagrania)

https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-webinaria-tematyczne/
https://fed.org.pl/fundusz-pomocowy-webinaria-tematyczne/


Pytania ??? 



DZIĘKUJEMY
Agnieszka Świeczka

Katarzyna Krzemińska
Tadeusz Rudzki


