Konkursy i dotacje 1/marzec 2015
Zapraszamy na stronę projektu www.inkubatorNGO.info Tam dowiesz się co aktualnie dzieje się w Sieci oraz
na jakie wydarzenia zapraszają Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze.
Dane teleadresowe Dolnośląskich Punktów Konsultacyjno-Doradczych znajdziesz tutaj:
http://www.inkubatorngo.info/2/lokalne-inkubatory
Dołącz do nas na facebooku

Mikrodotacje dla młodych ngo i grup nieformalnych
Rusza II nabór wniosków na mikrodotacje (do 5 tysięcy
zł) w ramach Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw
skierowany do młodych organizacji pozarządowych
i grup nieformalnych. Nabór trwa do 8 marca 2015.
Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych „TRATWA”, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych oraz
Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Operatorzy projektu „Dolnośląski Fundusz Małych
Inicjatyw”, ogłaszają II nabór wniosków na mikrodotacje:
 na realizację projektów w dowolnej z 33 sfer pożytku publicznego,
 na wsparcie strukturalne dla młodych organizacji pozarządowych.
W których powiatach mogą być realizowane projekty?
Projekty mogą być realizowane na terenie 16 powiatów województwa dolnośląskiego (jeleniogórski, m. Jelenia
Góra, lubański, dzierżoniowski, kłodzki, wałbrzyski, m. Wałbrzych, ząbkowicki, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński,
trzebnicki, wołowski, wrocławski, m. Wrocław).
Gdzie znajdziesz pomoc w przygotowaniu wniosku?
Wsparcie merytoryczne można uzyskać u konsultantów Dolnośląskiej Sieci Inkubatorów NGO, doradców
Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego www.inkubatorngo.info.pl oraz we Wrocławskiem Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (Fundacja „UMBRELLA”) www.sektor3.wroclaw.pl
Szczegóły oraz regulamin dotyczący naboru wniosków znajdziesz na stronie http://www.maleinicjatywy.pl.

NIE CZEKAJ WYPEŁNIJ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!
Projekt Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich.
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Konkursy – Gmina Wrocław
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Promocja i rozwój
wolontariatu we Wrocławiu. Celem realizacji zadania jest promocja i rozwój wolontariatu we Wrocławiu m.in.
poprzez: organizację działań na rzecz rozwoju wolontariatu we Wrocławiu, podniesienie poziomu wiedzy
o wolontariacie w różnych środowiskach Wrocławia oraz możliwości zaangażowania się w wolontariat, stworzenie
i realizacja oferty edukacyjnej o wolontariacie dla szkół różnego stopnia, integrowanie wrocławskiego środowiska,
którego celem jest rozwój wolontariatu, zwiększenie poziomu zaangażowania Wrocławian w wolontariat oraz
efektywnego wykorzystania potencjału wolontariuszy, wsparcie współpracy organizacji pozarządowych i instytucji
publicznych, wsparcie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych w przygotowywaniu atrakcyjnych ofert
wolontariatu, w tym akcyjnych i długoterminowych, zapewnienie jakości i efektywności współpracy podmiotów
korzystających z wolontariuszami, zapewnienie dostępności ofert wolontariatu i informacji o wolontariacie. Termin
składania ofert do dnia 5 marca 2015 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Wspomaganie rozwoju
osobistego i społecznego uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Celem realizacji zadania jest
kształtowanie umiejętności psychospołecznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez interaktywne działania
edukacyjne. Termin składania ofert do dnia 6 marca 2015 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Wspieranie rozwoju
osobistego i społecznego uczniów wrocławskich szkół specjalnych. Celem realizacji zadania jest przeciwdziałanie
ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży szkół specjalnych poprzez kształtowanie umiejętności
psychospołecznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności. Termin składania ofert do dnia 6 marca 2015 roku.
Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Organizacja i monitorowanie
działań koordynatorów ds. promocji zdrowia w przedszkolach i szkołach w 2015 r. Celem realizacji zadania jest
doskonalenie organizacji i jakości pracy koordynatorów ds. promocji zdrowia w przedszkolach i szkołach,
realizujących zadania Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Termin składania ofert
do dnia 6 marca 2015 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Koordynacja i realizacja
programów profilaktyki uzależnień we wrocławskich placówkach oświatowych. Celem realizacji zadania jest
kształtowanie postawy odpowiedzialności, asertywnego zachowania i motywowanie do świadomego wyboru życia
wolnego od nałogów u uczniów wrocławskich szkół poprzez realizację programów profilaktyki uzależnień. Termin
składania ofert do dnia 6 marca 2015 roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie „Klubu Mam”
w rejonie osiedla Nadodrze we Wrocławiu. Celem realizacji zadania jest wspieranie matek w pełnieniu funkcji
opiekuńczo-wychowawczej oraz ich aktywności i rozwoju osobistego. Termin składania ofert do dnia 16 marca 2015
roku. Szczegóły: http://bip.um.wroc.pl/.
Gmina Wrocław ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Program prowadzenia zajęć
ogólnorozwojowych z elementami sztuk walki dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we
Wrocławiu 2015. Celem realizacji zadania jest: 1. Wzbogacenie oferty sportowej Wrocławia poprzez zajęcia
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ogólnorozwojowe z elementami sztuk walk dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 2. Profilaktyka
wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; 3. Promocja aktywności ruchowej dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Termin składania ofert do dnia 19 marca 2015 roku. Szczegóły:
http://bip.um.wroc.pl/.

Konkursy – Urząd Marszałkowski
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2015 r. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów
dotyczących realizacji zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. W ramach konkursu przewiduje się
dofinansowanie następujących rodzajów zadań: Festiwale Sztuki, Edukacja Kulturalna Dzieci I Młodzieży, Tradycyjne
Dziedzictwo Kulturowe, Inicjatywa Artystyczna, Dialog Kulturowy. Oferty należy składać do dnia 9 marca 2015 r.
Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów
dotyczących działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich
realizacji. Celem realizowanych zadań jest zaspokojenie potrzeb, poprawa warunków oraz podniesienie poziomu
życia osób niepełnosprawnych – mieszkańców województwa dolnośląskiego. W ramach konkursu przewiduje się
dofinansowanie zadania: Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i dorosłym z niepełnosprawnością przez
organizację wyjazdów na mecze (dla dorosłych) i wycieczek (dla dzieci). Oferty należy składać do dnia 19 marca
2015 r. Szczegóły: http://bip.umwd.dolnyslask.pl/.

Konkursy – Ministerialne
Konkurs Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska
akademickiego. Projekty powinny charakteryzować się szerokim zasięgiem społecznym i uwzględniać następujące
cele: promowanie i wdrażanie wśród studentów i doktorantów będących rodzicami rozwiązań dotyczących łączenia
kształcenia z możliwością opieki nad dziećmi – zgodnie z ideą programu „Maluch na uczelni”; promocja dobrych
praktyk uczelni i pracodawców na rzecz organizowania wysokiej jakości praktyk i staży studenckich dostosowanych
do potrzeb zarówno uczelni, studentów, jak i pracodawców; upowszechnianie wiedzy na temat zmian w systemie
szkolnictwa wyższego (w kontekście nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) dotyczących studentów
i doktorantów; promowanie wśród studentów i doktorantów wyboru kariery naukowej jako sposobu na życie –
zgodnie z ideą programu „Zawód naukowiec”. Oferty należy składać do 5 marca 2015. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1421557.html.
Ruszył nabór do X edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”. Program umożliwia otrzymanie
dofinansowania projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami. Program
skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat. Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1. Zadania realizowane w Polsce, stwarzające grupom młodzieży z Polski i Ukrainy możliwość spotkania się
i wzajemnego poznania swych kultur, planowane wspólnie przez obu partnerów ustalających tematykę zadania
zgodną z zainteresowaniami uczestników wymiany.
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2. Szczegółowy program zadań samodzielnie kształtują polscy partnerzy w porozumieniu z partnerami
ukraińskimi, niemniej warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie do programu następujących
obowiązkowych komponentów:
 „Historia lokalna”. Młodzież polska przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości,
 „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie Polski,
 „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie, poznają podstawy języka sąsiada.
3. Realizacja komponentów obowiązkowych musi uwzględniać aktywny udział młodzieży biorącej udział
w zadaniu.
Wnioski można składać do 16 marca 2015 r. Szczegóły: http://nck.pl/dokumenty/313398-pliki-do-pobrania/.
Polsko-węgierski Program współpracy pozarządowej – konkurs. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier ogłaszają konkurs w ramach
Programu współpracy dla organizacji pozarządowych. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw
obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Wnioski można składać do 20 marca 2015 r. Szczegóły:
http://bit.ly/2015-program-pozarzadowy.
Konkurs Ministerstwo Sportu i Turystyki: Wspieranie procesu szkolenia zawodników kadry narodowej. Minister
Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa związanych ze
wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk
paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i Europy w roku 2015. Wnioski należy składać w terminie
do 23 marca 2015. Szczegóły: http://bip.msit.gov.pl/.
Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015r. Termin składania wniosków w zależności od
programu. Wydarzenia artystyczne (Muzyka, Teatr i Taniec, Film, Promocja kultury polskiej za granicą, Sztuki
wizualne); Kolekcje (Zamówienia kompozytorskie, Narodowe kolekcje sztuki współczesnej, Regionalne kolekcje
sztuki współczesnej, Kolekcje muzealne); Promocja literatury i czytelnictwa (Literatura, Czasopisma, Promocja
czytelnictwa, Partnerstwo publiczno-społeczne); Edukacja (Edukacja kulturalna, Edukacja artystyczna, Edukacja
medialna i informacyjna); Obserwatorium kultury; Promesa MKiDN; Dziedzictwo kulturowe (Ochrona zabytków,
Wspieranie działań muzealnych, Kultura ludowa i tradycyjna, Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą, Ochrona
zabytków archeologicznych, Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego, Miejsca Pamięci Narodowej); Rozwój
infrastruktury kultury (Infrastruktura kultury, Infrastruktura szkolnictwa artystycznego, Infrastruktura domów
kultury). Szczegóły: http://www.mkidn.gov.pl/.

Inni Grantodawcy
Google dla Organizacji Non-profit już w Polsce! Program Google dla Organizacji Non-profit daje organizacjom
takim, jak Twoja bezpłatny dostęp do narzędzi Google, w tym do Gmaila, Kalendarza i Google Ad Grants. Dzięki
temu możesz łatwiej docierać do nowych ofiarodawców i wolontariuszy, zwiększyć skuteczność swoich działań i
informować o realizowanych inicjatywach. W programie dostępne są: Ad Grants, czyli grant w wysokości $10,000
do wykorzystania na reklamę organizacji przy użyciu Google AdWords, YouTube for Nonprofits, czyli dodatkowe
funkcjonalności usługi YouTube, Google Apps oferuje narzędzia dla organizacji – od e-maila po dokumenty – które
zmniejszają koszty pracy i ułatwiają współpracę. Każdy z tych produktów oferuje nowe możliwości promowania
swojej pracy, a także ułatwia i usprawnia współpracę przy wykorzystaniu usług Google. Aby dołączyć do programu
Google dla Organizacji Non-profit należy złożyć wniosek na stronie Google dla Organizacji Non-profit (upewnijcie
się, że macie założone konto Google dla organizacji). Po przejściu przez proces kwalifikacji, będziecie mogli
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skorzystać z oferty dostępnej w programie za pomocą konta Google organizacji. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1350879.html.
Dla Białorusi / Для Беларусі – Fundacja Batorego. Celem programu jest wspieranie inicjatyw obywatelskich,
służących budowaniu społeczeństwa otwartego oraz przygotowaniu demokratycznych przemian na Białorusi.
Udzielane są dotacje na przedsięwzięcia dotyczące: 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. Wnioski przyjmowane są na bieżąco i rozpatrywane w ciągu ok. 3 miesięcy.
Szczegóły: http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/dla_bialorusi.
Równać Szanse - ogólnopolski konkurs grantowy. Fundator: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
Dofinansowanie projektów adresowanych do uczniów z terenów wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców
na działania służące wyrównywaniu szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Celem programu jest
wsparcie projektów organizacji pozarządowych rozwijających u młodych ludzi umiejętności społeczne przydatne
zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. O dofinansowanie projektów mogą się ubiegać organizacje
pozarządowe, zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000
mieszkańców). Termin składania wniosków: 10 marca 2015 r. Źródło oraz szczegóły: http://www.eurodesk.pl/.
Konkurs grantowy programu RITA - Przemiany w regionie. Program RITA - Przemiany w regionie jest
przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla
Demokracji (FED). Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy
Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w
kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz
społeczeństwa obywatelskiego. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja,
Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan. Dofinansowanie ze środków programu mogą uzyskać
zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia, fundacje oraz organizacje powołane na podstawie umów państwo-kościół
i może ono dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z w/w krajów. Harmonogram składania
wniosków w 2015 roku: edycja wiosenna - 16 marca 2015, edycja jesienna - 15 października 2015. Szczegóły:
www.rita.edudemo.org.pl.
Granty edukacyjne programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” do wygrania! Rusza kolejna edycja konkursu
grantowego w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do 13 marca 2015r publiczne
żłobki i kluby dziecięce, organizacje pozarządowe oraz publiczne biblioteki mogą ubiegać się o środki na realizację
działań edukacyjnych i promocyjnych, związanych z prawidłowym żywieniem kobiet w ciąży i dzieci w pierwszych
latach życia. Do wygrania jest 15 grantów finansowych, każdy na kwotę 5000 zł brutto. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1351658.html.
Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji” - inkubator + dotacje. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i PolskoAmerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator +
dotacje. Konkurs skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 lat), które
mają pomysł na projekt społeczny i chcą go zrealizować przy wsparciu ekspertów. Udział w konkursie daje
możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości od 6000 zł do 12 000 zł. Ze środków konkursu przyznamy
ok. 33-35 dotacji na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, włączają
osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym, promują współpracę międzypokoleniową
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i wolontariat osób starszych. Listy intencyjne można złożyć do 17 marca 2015 roku. Źródło oraz szczegóły:
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/1351802.html.
Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”. Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” jest kontynuacją działań
podjętych przez Fundację PZU i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w roku 2014. W roku 2015 pragniemy
zachęcić organizacje pozarządowe i samorządy lokalne do nawiązania partnerskiej współpracy, która zaowocuje
wsparciem działań wolontariackich całych rodzin w lokalnych środowiskach. Zachęcamy do stworzenia koalicji na
rzecz rozwoju wolontariatu rodzinnego, w którą włączą się przedstawiciele organizacji pozarządowej i samorządu
lokalnego. Oficjalne ogłoszenie programu grantowego już 2 marca 2015 r. Szczegóły:
http://wolontariatrodzinny.pl/o-programie.
Eko-starter – wsparcie lokalnych inicjatyw proekologicznych. Fundator: Fundacja Greenpeace Polska. Program
wspiera finansowo i merytorycznie lokalne projekty, które inicjują działania na rzecz ochrony środowiska
i współpracy lokalnych społeczności. Celem programu jest wsparcie początkujących animatorów w realizacji
ciekawych pomysłów na działania proekologiczne prowadzone w swoich miejscach zamieszkania. Termin
nadsyłania zgłoszeń (listów intencyjnych): 31 marca 2015 r. Szczegóły: http://www.eurodesk.pl/.
Fundacja PZU – Konkursy. Konkursy dotacyjne to rodzaj programu własnego Fundacji, skierowanego do organizacji
pozarządowych, których działalność jest zgodna z obszarami naszej działalności i z zakresem określonym
regulaminami poszczególnych konkursów. Fundacja prowadzi obecnie trzy programy dotacyjne:
 „Z PZU po lekcjach” (Termin składania wniosków 10.07.2015r.)
 „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” (Termin składania wniosków 06.05.2015r.)
 „PZU z kulturą” (Termin składania wniosków 10.04.2015r.)
Zgodnie z procedurami konkursowymi, spośród wniosków, które wpływają do biura Fundacji PZU po wstępnej
weryfikacji, do komisji konkursowej trafiają formalnie poprawne wnioski, z których wybierane są najciekawsze
projekty. Ich autorami są przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych, a więc osoby najlepiej znające
lokalne problemy, a fakt dostrzegania tych potrzeb gwarantuje właściwą realizację projektu. Przyznane dotacje
wspierają kreatywność i nagradzają aktywność społeczną osób, które swoją działalnością pomagają rozwiązywać
problemy społeczne i bariery lokalne. Szczegóły: http://fundacjapzu.pl/275.html.
Fundacja Batorego – Obywatele dla Demokracji - Współpraca Dwustronna. Wzmocnienie stosunków
dwustronnych między Polską (czyli Państwem-Beneficjentem) a Norwegią, Liechtensteinem i Islandią (czyli
Państwami-Darczyńcami) jest jednym z ważnych celów Funduszy EOG. Partnerska współpraca dwustronna
i wykorzystanie przez polskie organizacje doświadczeń i rozwiązań sprawdzonych przez organizacje i instytucje
z Państw-Darczyńców może przyczynić się do osiągnięcia lepszych rezultatów realizowanych projektów. Wnioski na
rozszerzenie lub wzmocnienie współpracy dwustronnej przyjmowane są na bieżąco od 3 lutego 2014 do 1 grudnia
2015. Szczegóły: http://www.ngofund.org.pl/wspolpraca-dwustronna/.

Fundacje Bankowe
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.
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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, 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.
„Architekci naszej rzeczywistości” - konkurs grantowy. Cel konkursu jest odkrycie i przywrócenie pamięci
o historycznych postaciach z całej Polski, które w swoich lokalnych społecznościach, miastach i całym kraju
pozostawiły po sobie trwały ślad, mając wpływ na środowisko, w którym żyli, działali, tworzyli – a jednocześnie są to
osoby, które zostały zapomniane lub których osiągnięć nie doceniono. Program dofinansowuje przedsięwzięcia,
które przywracają pamięć o znanych-nieznanych bohaterach polskich miast: przedsiębiorcach, naukowcach,
społecznikach. Termin przesyłania projektów: 26 marca 2015 r. Źródło oraz szczegóły: http://www.eurodesk.pl/.
Przygotowała:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Nabycińska 19 III piętro, pok. 409 53-677 Wrocław, tel. (71)
793 23 24, e-mail: dfop@dfop.org.pl, www.dfop.org.pl.
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