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Gmina Wrocław 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.  Prowadzenie noclegowni i łaźni 
dl bezdomnych mężczyzn przy ulicy Małachowskiego 13 we Wrocławiu. Wyprowadzenie osób bezdomnych 
przebywających w noclegowni z bezdomności poprzez zapewnienie noclegu i odpowiedniego wsparcia. Wnioski 
można składać do 9 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizowanie  
i prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu Socjalizacyjnego we Wrocławiu. Celem jest 
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 
socjalizacyjnego. Wnioski można składać do 9 grudnia 2013r.  Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizowanie 
i prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu Socjalizacyjnego we Wrocławiu. Celem jest 
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 
socjalizacyjnego. Wnioski można składać do 9 grudnia 2013r.  Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizowanie 
 i prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu Socjalizacyjnego we Wrocławiu (ul. Hercena, 
ul. Dworcowa). Celem jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-
wychowawczych typu socjalizacyjnego. Wnioski można składać do 9 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie Domu Pomocy 
Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem jest zapewnienie całodobowej opieki dla 37 osób 
dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających na 
poziomie obowiązującego standardu dla osób nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu  
i wymagających opieki całodobowej. Wnioski można składać do 9 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie ośrodka 
realizującego w sposób zorganizowany terapię i poradnictwo na potrzeb miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
we Wrocławiu. Celem zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą oraz 
placówkom opiekuńczo – wychowawczym typu rodzinnego w szczególności przez tworzenie warunków do 
powstawania grup wsparcia. Zapewnienie poradnictwa, terapii i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla osób 
sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz dla dzieci i młodzieży umieszczonych w pieczy zastępczej w formie 
spotkań indywidualnych, grupowych oraz terapii rodzinnej. Wnioski można składać do 9 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej. Celem jest  wspieranie dzieci, osób dorosłych i rodzin w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych 
poprzez udzielanie pomocy m.in. psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, prawnej, socjalnej, medycznej  
a także zapewnianie bezpieczeństwa i schronienia poprzez prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla kobiet, 
matek z dziećmi będących w kryzysie i posiadających ostatnie stałe zameldowanie w Gminie Wrocław. Celem 
interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie,  
a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Wnioski 
można składać do 9 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia 
na terenie Wrocławia dla 30 bezdomnych osób.  Celem jest wyprowadzenie osób bezdomnych przebywających  
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w ośrodku wsparcia z bezdomności poprzez zapewnienie schronienia i odpowiedniego wsparcia. Wnioski można 
składać do 9 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie Schroniska na 
terenie Wrocławia dla (maksymalnie 60) bezdomnych kobiet, kobiet z dziećmi oraz noclegowni dla (maksymalnie 
16) bezdomnych kobiet.  Celem jest wyprowadzenie osób bezdomnych przebywających w schronisku i noclegowni  
z bezdomności poprzez zapewnienie schronienia i odpowiedniego wsparcia. Wnioski można składać do 9 grudnia 
2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizowanie i prowadzenie 
środowiskowego Domu Samopomocy Typy A. Celem jest wspieranie 25 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich 
rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie 
modelu zdrowej rodziny poprzez prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A. Wnioski można składać 
do 9 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.  Prowadzenie dwóch schronisk 
dla 120 i 95 (przebywających w jednym czasie) bezdomnych mężczyzn. Wyprowadzenie osób bezdomnych 
przebywających w schroniskach z bezdomności poprzez zapewnienie schronienia i odpowiedniego wsparcia. Wnioski 
można składać do 9 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. zespołu mieszkań chronionych 
na 60 miejsc dla kobiet, matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży.  Celem jest Wsparcie kobiet, matek z dziećmi, kobiet w 
ciąży, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub przewlekłą chorobę potrzebują 
wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu poprzez organizowanie i prowadzenie zespołu mieszkań chronionych 
na 60 miejsc we Wrocławiu. Wnioski można składać do 9 rudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie dziennego Domu 
Pomocy dla osób starszych z deficytem pamięci. Celem jest zapewnienie opieki osobom starszym, dotkniętym 
deficytem pamięci, poprawa jakości ich życia, przeciwdziałanie uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej, umożliwienie 
spędzania czasu wolnego wśród rówieśników, umożliwienie wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami, 
wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń wynikających z wieku a także przeciwdziałanie instytucjonalizacji 
utrzymując osoby starsze w ich naturalnym środowisku poprzez zapewnienie podstawowych usług i opieki. Wnioski 
można składać do 9 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Działalność klubów seniora  
w 2014 roku”.  Celem realizacji zadania publicznego jest propagowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie działań na 
rzecz rozwoju twórczej działalności seniorów, integrowanie i aktywizowanie osób starszych na rzecz społeczności 
lokalnych, a także wspieranie środowiska kombatantów. Proponowane działania mają służyć integracji środowiska 
seniorów oraz podniesienia jakości życia. Wnioski można składać do 9 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie dziennego Domu 
Pomocy dla osób starszych z deficytem pamięci. Celem jest zapewnienie opieki osobom starszym, dotkniętym 
deficytem pamięci, poprawa jakości ich życia, przeciwdziałanie uczuciu osamotnienia, izolacji społecznej, umożliwienie 
spędzania czasu wolnego wśród rówieśników, umożliwienie wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami, 
wzajemna wymiana wiedzy i doświadczeń wynikających z wieku a także przeciwdziałanie instytucjonalizacji 
utrzymując osoby starsze w ich naturalnym środowisku poprzez zapewnienie podstawowych usług i opieki. Wnioski 
można składać do 9 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. „Telefon zaufania” wsparcie 
psychologiczne udzielane osobom doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się w sytuacji 
kryzysowej. Celem jest zapewnienie wsparcia psychologicznego w dniach wolnych od pracy, dzieciom, młodzieży  
i osobom dorosłym doświadczającym przemocy domowej oraz znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Wnioski można 
składać do 9 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Wspieranie działalności 
Ośrodków poradnictwa obywatelskiego oraz wrocławskich mediacji w 2014 roku. Celem realizacji zadania 
publicznego jest: zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do porad obywatelskich, prowadzenie mediacji 
oraz propagowanie ich jako sposobu rozwiązywania konfliktów. Wnioski można składać do 10 grudnia 2013r. Więcej. 
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Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizacja  
i prowadzenie projektu kulturalnego w 2014 roku w jednym z zakresów: projekt plastyczny, projekt muzyczny, 
projekt teatralny projekt interdyscyplinarny. Wzbogacanie oferty kulturalnej Wrocławia poprzez realizację 
koncertów, spektakli teatralnych, wystaw, przeglądów, konkursów, festiwali, wydarzeń muzycznych, teatralnych, 
plastycznych, filmowych, fotograficznych, video art., projektów wydawniczych oraz innych zdarzeń kulturalnych w tym 
m.in. imprez plenerowych łączących w sobie różne obszary Kultury, warsztatów, spotkań rocznicowych, prezentacji 
przeglądów realizowanych na terenie Gminy Wrocław. Wspomaganie lokalnych inicjatyw kulturalnych. 
Przeciwdziałanie wykluczeniu osób uzależnionych oraz niepełnosprawnych poprzez aktywizowanie ich  
w przedsięwzięciach kulturalnych. Wnioski można składać do 10 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.  22 Otwarte mistrzostwa 
Wrocławia. Celem jest wzbogacenie oferty sportowej Wrocławia poprzez imprezy sportowe skierowane do szerokiej 
grupy uczestników i widzów w rożnych dyscyplinach oraz grupach wiekowych. Wnioski można składać do 10 grudnia 
2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Całoroczny system szkolnych 
imprez sportowych w 2014 roku. Celem jest wzbogacenie szkolnej oferty sportowej Wrocławia poprzez imprezy 
sportowe skierowane do szerokiej grupy uczestników i widzów w różnych dyscyplinach sportowych oraz grupach 
wiekowych. Wnioski można składać do 10 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Program Footballmania w 2014 
roku.  Celem  jest podniesienie poziomu wyszkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej mężczyzn umożliwiające 
przejście do grup o wyższym poziomie sportowym; ujednolicenie systemu szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej 
mężczyzn. Wnioski można składać do 10 grudnia 2013r. Więcej.   
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.  Organizowanie wsparcia 
osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – 
wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne, poprzez wspieranie procesu usamodzielniania. 
Zapewnienie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz 
placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo terapeutyczne, poprzez wspieranie procesu 
usamodzielnienia. Wnioski można składać do 10 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Program VOLLEYMANIA w 2014 
roku. Celem jest wprowadzenie jednolitego systemu szkolenia dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej  
we wrocławskich szkołach podstawowych i gimnazjalnych. Podniesienie poziomu wyszkolenia dziewcząt i chłopców  
w piłce siatkowej umożliwiające przejście do grupo wyższym poziomie sportowym. Wnioski można składać do  
10 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Program BASKETMANIA w 2014 
roku. Podniesienie poziomu wyszkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce umożliwiające przejście do grup o wyższym 
poziomie sportowym. Ujednolicenie systemu szkolenia dzieci i młodzieży w koszykówce we wrocławskich szkołach 
podstawowych i gimnazjalnych. Wnioski można  składać do 10 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Mistrzostwa Polski na 
ergometrze wioślarskim w 2014r. Celem jest wzbogacenie oferty sportowej Wrocławia poprzez ogólnopolskie 
imprezy sportowe skierowane do szerokiej grupy uczestników i widzów. Wnioski można składać do 10 grudnia 2013r. 
Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.  Program grup szkolenia 
podstawowego w 2014 roku. Celem jest  podniesienie poziomu szkolenia dzieci i młodzieży w rożnych dyscyplinach 
sportowych umożliwiające im przejście do grup o wyższym poziomie sportowym. Uzyskanie lepszych wyników  
w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
Wnioski można składać do 10 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Kibice razem  
w 2014 roku. Zminimalizowanie zachowań agresywnych, a także przekonań o charakterze rasistowskim wśród 
polskich kibiców piłkarskich za pomocą długoterminowej pracy edukacyjno-pedagogicznej polegającej na 
bezpośrednim i codziennym kontakcie z grupą docelową. Wspieranie pozytywnych wzorców kibicowania, a także 
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tendencji zmierzających do demokratyzacji środowiska kibiców, jego upodmiotowienia i wyzwolenia z dominacji grup 
o charakterze chuligańskim. Ograniczenie negatywnych, zdrowotnych i społecznych skutków używania alkoholu  
i narkotyków przez osoby uzależnione i eksperymentujące ze środkami psychoaktywnymi oraz zagrożone. Wnioski 
można  składać do 10 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Program Młodzieżowych 
Centrów Sportu w 2014r. Wsparcie procesu szkolenia dzieci młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinach objętych 
Systemem Sportu Młodzieżowego prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Podniesienie poziomu 
wyszkolenia i uzyskanie lepszych wyników w ogólnopolskiej punktacji ministerstwa. Wnioski można składać  
do 10 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Zajęcia i imprezy sportowe dla 
sportowców niepełnosprawnych w 2014 roku. Celem jest podniesienie poziomu wyszkolenia i uzyskanie lepszych 
wyników przez sportowców niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach i imprezach sportowych. Wnioski można 
składać do 10 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Szkolenie dzieci i młodzieży 
uzdolnionej sportowo w koszykówce, pływaniu i lekkoatletyce w 2014 roku. Podniesienie poziomu wyszkolenia  
i uzyskanie lepszych wyników przez dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo umożliwiające im przejście do grup  
o wyższym poziomie sportowym. Wnioski można  składać do 10 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Program Edukacji, promocji  
i integracji na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych we Wrocławiu 2014. Celem jest Wspieranie mniejszości 
narodowych i etnicznych zamieszkujących we Wrocławiu w zakresie zachowania tożsamości, kultury, języka i tradycji 
oraz promowanie wielokulturowości Miasta. Wnioski można składać do 10 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Profilaktyka  
i informacja o destrukcyjnej działalności sekt niektórych ruchów religijnych i pseudoreligijnych 2014.  
Uświadamianie i przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z działaniem sekt.  Pomoc osobom wychodzącym z sekt 
oraz ich bliskim poprzez organizacje poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Eliminacja zagrożeń patologią 
społeczną poprzez organizację kampanii informacyjnych. Informacja i edukacja w zakresie destrukcyjnej działalności 
sekt oraz niektórych ruchów religijnych i pseudoreligijnych. Wnioski można  składać do 10 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Program edukacji integracji 
wielokulturowej we Wrocławiu 2014. Podnoszenie poziomu wiedzy oraz kształtowanie wśród mieszkańców 
Wrocławia postaw otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur poprzez prowadzenie różnych form edukacji, 
rozwoju i integracji społecznej. Wnioski można  składać do 10 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Kontynuacja tworzenia 
regionalnej kolekcji sztuki współczesnej  we Wrocławiu w 2014 Tworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej 
we Wrocławiu. Wzbogacenie oferty kulturalnej Wrocławia oraz upowszechnianie sztuki współczesnej. Promocja 
Wrocławia w kraju i za granicą jako ważnego ośrodka kulturalnego. Wnioski można  składać do 10 grudnia 2013r. 
Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Program poprawy jakości życia 
osób niepełnosprawnych – wsparcie dla osób z autyzmem. Celem jest warunków zapewniających osobom  
z autyzmem równoprawne uczestnictwo w życiu społecznym, wyrównywanie szans tej grupy w dążeniu  
do efektywnego pełnienia ról społecznych i zawodowych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Wnioski 
można składać do 11 grudnia 2013r. Więcej.   
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Wspieranie rozwoju osobistego 
 i społecznego uczniów wrocławskich szkół gimnazjalnych w ramach programu profilaktyki zintegrowanej 
„Archipelag Skarbów”. Celem jest kształtowanie u młodzieży gimnazjalnej postawy odpowiedzialności za zdrowie 
własne i innych osób poprzez realizację programu profilaktyki zintegrowanej „Archipelag skarbów”. Wnioski można 
składać do 11 grudnia 2013r. Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Współpraca  
z Europą Wschodnią. Szerzenie wiedzy na temat szeroko rozumianej Europy Wschodniej poprzez organizowanie dla 
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mieszkańców Wrocławia i nie tylko szkoleń i prelekcji związanych z tematyką Europy Wschodniej, konferencji 
naukowych oraz spotkań mających na celu przybliżenie polityki, Kultury i tradycji krajów Europy Wschodniej. Wnioski 
można składać do 16 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.  Upamiętnienie historii 
wrocławskich kombatantów i osób represjonowanych 2014. Celem zadania jest edukacja społeczna i historyczna, 
podtrzymywanie tradycji narodowej i obywatelskiej, budowanie tożsamości mieszkańców Wrocławia oraz 
popularyzowanie wiedzy o mniej znanej historii Polski i miasta Wrocławia z czasów II wojny światowej oraz okresu 
powojennego. Wnioski można składać do 18 grudnia 2013r. Więcej 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn.  Prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Celem realizacji zadania publicznego jest 
wspieranie rodziców/opiekunów w wychowaniu dzieci i młodzieży oraz pomoc w zorganizowaniu opieki dla dzieci  
i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Wnioski można składać do 20 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie placówki wsparcia 
dziennego w formie klubu środowiskowego. Celem jest  zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży 
mieszkającej lub uczącej się we Wrocławiu w czasie wolnym od zajęć szkolnych wraz z realizacją programów 
profilaktyki uzależnień.  Umożliwienie dzieciom i młodzieży: rozwijania zainteresowań, kreatywności, zabawy, zajęcia 
sportowe oraz uczenia się właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, poznania atrakcyjnych form spędzania 
czasu wolnego. Pomoc w nauce. Wspieranie rodziców/opiekunów w wychowywaniu dzieci i młodzieży. Wnioski 
można składać do 20 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie poradnictwa  
i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem jest poprawa 
jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie osób uzależnionych od alkoholu poprzez motywowanie ich do 
podjęcia terapii. Prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu 
 i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podnoszenie u nietrzeźwych osób bezdomnych poziomu świadomości  
i odpowiedzialności za ryzykowne zachowania. Motywowanie do rozwoju osobistego oraz do zmiany negatywnych 
postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu. Wnioski można składać  
do 20 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. wydawanie czasopisma  
o tematyce Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji Centralnej. Celem jest zainteresowanie czytelników kwestiami 
dotyczącymi Europy Wschodniej poprzez wymianę poglądów, opis wydarzeń politycznych, społecznych, 
ekonomicznych i kulturalnych na terenie Europy Wschodniej w jej jak najszerszym pojęciu oraz rozpowszechnianie 
wiedzy związanej z tą tematyką, profesjonalne i nowoczesne dostarczanie informacji na temat regionu, jego kultury  
i obyczajów. Wnioski można  składać do 20 grudnia 2013r.  Więcej. 
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Prowadzenie poradnictwa  
i terapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem jest poprawa 
jakości życia i funkcjonowania w społeczeństwie osób uzależnionych od alkoholu poprzez motywowanie ich do 
podjęcia terapii, prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu  
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, podnoszenie u nietrzeźwych osób bezdomnych poziomu świadomości  
 i odpowiedzialności za ryzykowne zachowania, motywowanie do rozwoju osobistego oraz do zmiany negatywnych 
postaw i zachowań zdrowotnych i społecznych wynikających z używania alkoholu. Wnioski można  składać do  
20 grudnia 2013r. Więcej.  
 
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Pomoc Rodzinom i wsparcie 
 w rozwiązywaniu problemów życiowych – poradnictwo rodzinne. Celem jest poprawa funkcjonowania rodziny, 
pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz przeciwdziałanie kryzysom. Wnioski można składać do 27 
grudnia 2013r. Więcej. 
 
Urząd Marszałkowski 
 
Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert. Istnieje możliwość otrzymania dotacji na realizację 
zadania publicznego w sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji  
i organizacji wolontariatu oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych  
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w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Łączna kwota 
środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej 
organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w danym roku 
kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł. Szczegóły: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl. 
 
Konkursy Ministerialne 
 
Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca z Polonią i Polakami 
za granicą w 2014 r.” Celem zadania publicznego jest realizacja projektów w dziedzinie wybranych zadań z obszaru 
współpracy z Polonią i Polakami za granicą odpowiadających założeniom, zasadom i priorytetom „Planu Współpracy  
z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” oraz obszarom i zadaniom wskazanym w pkt. 2.1. Wnioski o dofinansowanie 
projektu można składać od 6 grudnia 2013 r. Więcej.  
 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Operator programu) ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie z funduszy 
norweskich. Wsparcie można otrzymać w ramach Programu "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka  
z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup 
przestępczych". Nabór wniosków trwa do 8 stycznia 2014. Więcej.   
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych na prowadzenie w 2014 roku 
dwóch telefonów - zaufania dla dzieci i młodzieży oraz interwencyjnego w sprawie zaginionych dzieci. Dotacje celowe 
na ich prowadzenie wynoszą: 150 tys. zł na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży oraz 110 tys. zł na telefon 
interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci. Oferty można składać do 9 grudnia 2013. Więcej. 
 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza następujące programy na rok 2014: Wydarzenia artystyczne 
(Muzyka, Teatr i Taniec, Sztuki wizualne, Film, Promocja kultury polskiej za granicą), Kolekcje (Narodowe kolekcje 
sztuki współczesnej, Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, Zamówienia kompozytorskie, Kolekcje muzealne), 
Promocja literatury i czytelnictwa (Literatura, Promocja czytelnictwa, Czasopisma), Edukacja (Edukacja kulturalna, 
Edukacja artystyczna, Edukacja medialna i informacyjna), Obserwatorium kultury, Dziedzictwo kulturowe (Ochrona 
zabytków, Wspieranie działań muzealnych, Kultura ludowa, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Ochrona 
zabytków archeologicznych, Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego), Rozwój infrastruktury kultury 
(Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Infrastruktura domów kultury). W przypadku 
Programu „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków”, I nabór wniosków będzie trwał do dnia 31 
października 2013 r., II nabór - do dnia 31 marca 2014 r. W przypadku pozostałych programów/priorytetów, I nabór 
wniosków będzie trwał do dnia 30 listopada 2013 r., II nabór - do dnia 31 marca 2014 r. Więcej 
 
Minister Sportu i Turystyki ogłasza konkurs wniosków na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem indywidualnym i grupowym młodzieży uzdolnionej sportowo, 
przygotowaniem i udziałem reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowychw kategoriach juniorów  
i młodzieżowców oraz przygotowaniem reprezentacji Polski do udziału w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 
2014. Planowany nabór wniosków 2014 r. Więcej.   
 
Konkursy oraz Programy Unijne 

Konkurs UE: Działanie przygotowawcze 'Your first EURES job' Do 10 grudnia 2013 można składać wnioski  
o dofinansowanie w konkursie grantowym Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw 
Społecznych i Włączenia Społecznego dotyczącym działania przygotowawczego 'Your first EURES job' (Twoja pierwsza 
praca z EURES-em). Informacje dostępne są tylko w języku angielskim. Więcej. 

Program Europa dla Obywateli na lata 2014–2020 Komisja Europejska opublikowała Zaproszenie  
do składania wniosków o dotacje operacyjne 2014-2017 w ramach programu Europa dla Obywateli. Termin składania 
aplikacji upływa 20 grudnia 2013 r. o godz. 12.00. Minimalna kwota dofinansowania to 60 000 EUR, maksymalna zaś 
600 000 EUR. Wsparcie finansowe Unii nie może przekroczyć 70% całkowitego budżetu. Termin  złożenia aplikacji mija 
20 grudnia 2013r. Więcej.  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 wznawia konkurs otwarty nr: I/9.5/A/13 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 
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„Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”, obejmujące: Projekty skierowane do obszarów wiejskich 
realizujące typy operacji określone dla Działań/Poddziałań: 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.4, 9.6.1, 9.6.2. Wnioski  
o dofinansowanie projektu można ponownie składać od 2 września 2013r. do 31 grudnia 2013r. (możliwy 
wcześniejszy termin zamknięcia lub zawieszenia konkursu). Szczegóły: 
http://efs.dolnyslask.pl/. 
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza 
konkurs otwarty nr DWF_5.5.2_8_2012 pt. „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” na składanie wniosków 
o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.5 „Rozwój dialogu społecznego”, Poddziałanie 
5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego” poprzez: 

 wsparcie udziału partnerów społecznych w pracach europejskich struktur dialogu społecznego, 

 usprawnienie funkcjonowania organizacji partnerów społecznych, m.in. poprzez tworzenie programów 
rozwoju organizacji, poprawę efektywności procesów zarządczych  
i komunikacyjnych, tworzenie i wdrażanie programów podnoszących kwalifikacje eksperckie, 

 wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych 
 i uzgadniania polityk publicznych, w tym dokonywanych drogą elektroniczną. 

Wnioski będą przyjmowane od dnia 28 grudnia 2012 r. do wyczerpania alokacji, przy czym DWF poinformuje  
z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl  
o planowanej dacie zamknięcia/zawieszenia konkursu wraz z uzasadnieniem. Szczegóły: 
www.kapitalludzki.gov.pl. 
 
Współpraca Transgraniczna Polska - Saksonia 2007 – 2013. Ze środków Unii Europejskiej (UE)  
w ramach Programu Operacyjnego mogą być dofinansowane projekty transgraniczne dotyczące różnych obszarów 
życia gospodarczego i społecznego. Nadrzędnym celem udzielania dofinansowania jest wspieranie zrównoważonego 
rozwoju saksońsko – polskiego obszaru wsparcia. W szczególności powinna zostać wzmocniona współpraca w zakresie 
społeczno-gospodarczym. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły. Szczegóły: Więcej. 
 
Fundacje Bankowe 
 
Fundacja Banku Zachodniego WBK. Fundacja chce odpowiadać na rzeczywiste potrzeby i aspiracje młodych ludzi, 
dlatego stworzyła dwa specjalne programy grantowe, w ramach których można uzyskać dofinansowanie do różnych 
projektów celowych. Zapraszamy do udziału w konkursach: 

 "Bank Dziecięcych Uśmiechów" - dedykowany dzieciom z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych. (I edycja – 
nabór wniosków od 25 lutego do 19 marca 2013 roku, II edycja – nabór wniosków od 16 września do 9 
października 2013 roku) 

 "Bank Ambitnej Młodzieży" - dedykowany młodzieży, która chce się angażować w inicjatywy edukacyjne, 
obywatelskie, kulturowe. (nabór ciągły) 

Więcej informacji na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl. 
 
Fundacja BRE Banku – „Nasze działania wynikają z troski o otoczenie, w którym żyjemy. Pragniemy przede wszystkim 
wspierać działania służące podnoszeniu poziomu wiedzy i edukacji w społeczeństwie oraz wyrównywaniu szans. 
Inwestujemy w naukę, nie zapominając o potrzebach osób pokrzywdzonych przez los. Wspieramy finansowo i 
rzeczowo konkretne projekty, ale także, w ramach prowadzonej współpracy, wyspecjalizowane organizacje 
społeczne”- Henryk Okrzeja, Prezes Zarządu Fundacji BRE Banku. Szczegółowe zasady wsparcia przez Fundacje BRE 
Bank pod adresem: http://brebank.pl. 
 
Fundacja im. dr. M. Kantona. Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku Pekso SA widoczny jest  
w działalności charytatywnej i społecznej. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań  
w zakresie: 

 oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 

 przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, 

 popularyzowania wiedzy bankowej, 

 niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, 

 upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

 ochrony środowiska, 

 realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, 

http://efs.dolnyslask.pl/index.php?id=94&tx_ttnews%5btt_news%5d=1409&cHash=ccd5d9b8f5be3de939a25ab4f51b8d2a
http://www.kapitalludzki.gov.pl/
http://www.kapitalludzki.gov.pl/aktualnosci/art786,konkurs-otwarty-nr-dwf_5-5-2_8_2012-pt-wzmocnienie-uczestnikow-dialogu-spolecznego.html
http://www.sn-pl.eu/pl/kurzinfo/index.html
http://fundacja.bzwbk.pl/fundacja/o-fundacji.html
http://brebank.pl/pl/fundacjabrebanku/wsparcie/


 upowszechniania kultury. 
Więcej. 
 
Fundacja BGŻ. Fundacja podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania 
publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa Bank. W szczególności, Fundacja została powołana 
w celu: 

 prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowania  
i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia; 

 wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego społeczeństwa, w 
szczególności wyrównywania szans rozwoju intelektualnego, edukacyjnego 
i zawodowego utalentowanej młodzieży z różnych środowisk, przede wszystkim z regionów 
i rodzin dotkniętych ubóstwem; 

 wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym i finansowym.  
Więcej. 
 
Fundacja BNP Paribas. Fundacja realizuje własne projekty, oraz wspiera w formie finansowej  
i rzeczowej inicjatywy innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi. Pomagając potrzebującym 
zawsze szukamy sojuszników – lokalnych instytucji, organizacji, przedsiębiorców. „To bardzo ważne, aby umacniać 
lokalne więzi i przekonywać ludzi do działania. Ich zaangażowanie i udział w rozwiązywaniu ważnych kwestii przyczyni 
się w przyszłości do zwiększenia zainteresowania życiem lokalnym i co za tym idzie samodzielną inicjatywą do 
rozwiązywania problemów.” - Mariusz Tomkiewicz, członek Zarządu Fundacji BNP Paribas. Więcej. 
 
Pozostali Grantodawcy 
 
Druga edycja konkursu im. Diogo Vasconcelosa na najlepsze innowacje społeczne. Celem konkursu, odbywającego 
się pod egidą Komisji Europejskiej, jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań – innowacji społecznych – umożliwiających 
walkę z bezrobociem oraz redukcję związanych z nim negatywnych zjawisk społecznych i ekonomicznych. Zgłoszenia 
na konkurs można nadsyłać do dnia 11 grudnia 2013 roku. Spośród zgłoszonych inicjatyw do fazy półfinałowej jury 
wybierze 30 przedsięwzięć, a do finału wytypowanych zostanie 10 z nich. Przedstawiciele tych przedsięwzięć będą 
mogli skorzystać z wiedzy ekspertów w ramach Akademii Innowacji Społecznych (Social Innovation Academy), a tym 
samym zyskać szansę ulepszenia swoich projektów. Więcej  
 
Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłosiła trzecią edycję konkursu grantowego "Wsparcie Demokracji". 
Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu 
grantowego wynosi 4.200 tys. zł. Konkurs grantowy jest częścią programu "Wsparcie Demokracji", którego celem jest 
rozwój demokracji, w tym demokracji lokalnej, rządy prawa oraz przestrzeganie praw człowieka w państwach 
wymienionych na liście biorców pomocy rozwojowej DAC OECD, a jednocześnie określonych w raporcie „Freedom in 
the World 2013” (Freedom House) jako „częściowo wolne” lub „bez wolności”. Termin składania wniosków mija 23 
grudnia 2013r. Więcej.  
 
Program Obywatele dla Demokracji. Fundacja im. Stefana Batorego opublikowała informacje  
o zasadach ubiegania się o dotacje na projekty tematyczne (partycypacja obywatelska, kontrola obywatelska, 
zwalczanie dyskryminacji, wykluczenia społeczne, dzieci i młodzież – wnioski w I terminie można składać do 15 
października 2013, kolejne edycje przyjmowane będą w terminach: 1 marca – 15 kwietnia 2014 oraz 1 września – 15 
października 2014), systemowe (otoczenie prawne, misja i standardy, informacja i komunikacja, źródła finansowania, 
problemy „branżowe” – wnioski można składać od 16 października do 15 listopada 2013) i współpracę dwustronną 
(dotacje na nawiązywanie i wzmocnienie współpracy służącej wymianie wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych 
praktyk między polskimi organizacjami pozarządowymi i podmiotami z Norwegii, Lichtensteinu i Islandii - wnioski 
można składać na bieżąco do 1 września 2014 – na poszukiwanie partnerów i przygotowanie dwustronnych 
projektów partnerskich, oraz w okresie od 3 lutego 2014 do 1 grudnia 2015 – na rozszerzenie lub wzmocnienia 
współpracy) w ramach Programu Obywatele dla Demokracji. Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest 
wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu 
sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Więcej. 
 
Program Pajacyk - Polska Akcja Humanitarna. Celem Programu Pajacyk jest wyrównanie szans dzieci pochodzących 
ze środowisk zagrożonych. W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie 
dzieci. O dofinansowanie w ramach programu Pajacyk starać się mogą szkoły podstawowe, gimnazja oraz samodzielne 
świetlice środowiskowe. Nabór wniosków do programu ogłaszamy dwa razy do roku: 10 lipca – I nabór oraz 10 

http://www.pekao.com.pl/o_banku/odpowiedzialnosc/fundacja_kantona/
http://www.bgz.pl/o_banku/dzialalnosc_charytatywna/fundacja_bgz.html
http://www.bnpparibas.pl/o-banku/fundacja/jak-dzialamy.htm
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1434%3Adruga-edycja-konkursu-im-diogo-vasconcelosa-na-najlepsze-innowacje-spo%C5%82eczne&Itemid=193&lang=pl
http://solidarityfund.pl/pl/wsparcie-demokracji/konkurs-grantowy-2014
http://www.ngofund.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow/


grudnia – II nabór. W I naborze placówka może starać o dofinansowanie posiłków na cały nadchodzący rok szkolny, 
 w II naborze – na II semestr danego roku szkolnego. Więcej. 
 
Programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej 
programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje składając 
wniosek bezpośrednio u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje 
ekspertów powoływane przez Fundację. Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać u realizatora 
danego programu lub też pobrać ze strony internetowej programu. Zapraszamy do zapoznania się z opisami 
przedsięwzięć Fundacji, gdzie znajdziecie Państwo dane teleadresowe realizatorów. http://www.pafw.pl/. 
 
Dotacje z Fundacji Orlen Dar Serca. Działalność Fundacji ma na celu podejmowanie, prowadzenie  
i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz: ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Wniosek o dotacje oraz szczegółowe informacje: 
http://www.darserca.pl. 
 
Technologie non-profit. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki. Program wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp 
do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną 
cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. W programie mogą wziąć udział 
organizacje pozarządowe i wybrane placówki non-profit sektora państwowego. Organizacje mogą otrzymać dotacje 
na oprogramowanie komputerowe firmy Microsofti sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach zakupić 
antywirus MKS_vir i oprogramowanie księgowe Lefthand.  Więcej informacji na stronie: www.technologie.org.pl. 
 
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM). Finansowe i merytoryczne wsparcie wymian. Jeżeli są Państwo 
nauczycielami, którzy mają szkołę partnerską w Berlinie i chcą z uczniami niemieckimi zrobić wspólne przedstawienie 
teatralne? A może klub sportowy nawiązał przyjaźń z drużyną z Polski i teraz młodzi piłkarze planują ją odwiedzić, 
zorganizować wspólne treningi i rozegrać turniej? Albo marzy się Państwu zaangażowanie młodzieży we wspólny 
polsko-niemiecki projekt ekologiczny? PNWM jako taka nie organizuje spotkań młodzieży, ale umożliwia ich realizację. 
Wiele spotkań dochodzi do skutku dzięki naszym dotacjom. Szczegóły dotyczące składania wniosków w PNWM znajdą 
pod stroną internetową: http://www.pnwm.org. 
 
Fundacja Polska Miedź. Dotacje. Warunkiem otrzymania darowizny przez podmiot ubiegający, jest wypełnienie 
i złożenie w biurze Fundacji formularza "Wniosku o udzielenie darowizny". Do wniosku należy załączyć ponadto: 
szczegółowy opis projektu z uwzględnieniem celu, przewidywanej liczby uczestników i adresatów oraz rodzaju 
pożytku publicznego, jaki ma przynieść realizowane przedsięwzięcie; szczegółowy budżet uwzględniający wszystkie 
dochody i wydatki (łącznie z pomocą rzeczową oraz kosztami czasu pracy ludzi); statut organizacji bądź inny dokument 
określający zasady działalności podmiotu wnioskującego oraz kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru 
sądowego. Szczegóły: http://www.kghm.pl. 
 
Program dotacyjny "Dla Białorusi Для Беларусі". Fundacja im. Stefana Batorego zaprasza  
do składania wniosków w ramach programu dotacyjnego "Dla Białorusi Для Беларусі". Celem programu jest 
wspieranie inicjatyw obywatelskich, służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu 
demokratycznych przemian na Białorusi. Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu około  
3 miesięcy. Dotacje przyznawane są z reguły na okres do 12 miesięcy w wysokości do 15 000 euro. Dotacje udzielane 
są na następujące przedsięwzięcia:  

 pobudzania aktywności obywatelskiej, rozwijania samorządności i samoorganizacji (także poprzez działania 
edukacyjne i kulturalne oraz inicjatywy młodzieżowe); 

 ochrony praw człowieka, świadczenia pomocy prawnej, przeciwdziałania dyskryminacji, upowszechniania 
postaw tolerancji; 

 prowadzenia niezależnych badań i analiz; 

 poszerzania dostępu do informacji, rozwijania mediów tradycyjnych i społecznościowych. 
Dotacje przeznaczone są przede wszystkim dla białoruskich organizacji obywatelskich. Dotacje mogą otrzymać też 
inne podmioty, jeśli planowane przez nie działania są istotne dla wyżej opisanych celów programu. Źródło oraz 
szczegóły: http://wiadomosci.ngo.pl. 
 
ES Fundusz – 25 mln zł na preferencyjne pożyczki! Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kościelne osoby 
prawne i spółki non-profit – to tylko niektóre z podmiotów, które mogą skorzystać z oferty ES Funduszu – 
preferencyjnego funduszu pożyczkowego dla podmiotów ekonomii społecznej. Celem ES Funduszu jest dostarczenie 
kapitału pożyczkowego podmiotom ekonomii społecznej na preferencyjnych warunkach z przeznaczeniem na rozwój 
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prowadzonej już działalności gospodarczej. Fundusz udziela pożyczek do 100 tys. zł., maksymalnie na 60 miesięcy  
(z możliwością sześciomiesięcznej karencji w spłacie kapitału). Oprocentowanie wynosi 50% lub 25% stopy redyskonta 
weksli (obecnie jest to 1,5% i 0,75% w skali roku), bez żadnych prowizji czy opłat dodatkowych. Pożyczki z ES Funduszu 
przeznaczone są na szeroko pojęty rozwój, który pomoże podmiotowi osiągnąć wzrost przychodów z działalności 
gospodarczej lub wzrost zatrudnienia (w tym na zakup materialnych oraz niematerialnych środków obrotowych  
i inwestycyjnych). Cel przedsięwzięcia musi być zgodny z prowadzoną lub przyszłą działalnością gospodarczą 
podmiotu. W ramach realizacji projektu pożyczki będą udzielane w terminie do 30 czerwca 2015r. Szczegóły: 
http://esfundusz.pl/. 
 
Pozostałe informacje 
 

 Więcej informacji na temat innych możliwości pozyskania środków na działania można znaleźć również  
na stronie: http://fundusze.ngo.pl/. 

 Programy Stypendialne, Staże oraz Granty i Konkursy również dla organizacji pozarządowych: 
http://www.eurodesk.pl/. 

 Programy dotacyjne Fundacji im. Stefana Batorego: http://www.batory.org.pl. 
 
Przygotowała: Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych  
http://www.dfop.org.pl 
 

  
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, pl. Solidarności 1/3/5, pok. 515, 53-661 
Wrocław, tel./faks (71) 793 23 24, www.dfop.org.pl 
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych - „TRATWA”, ul. Henryka Probusa 9/4, 50-242 
Wrocław, tel./faks (71) 321 08 71, www.tratwa.org  
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