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Możliwe źródła dofinansowania działań statutowych organizacji pozarządowych 

FUNDACJA BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO  

IM. JANA KANTEGO STECZKOWSKIEGO 

Fundacja została powołana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 80 rocznicę powstania banku. 

Jan Kanty Steczkowski, od nazwiska którego nazwę przyjęła Fundacja, był pierwszym Prezesem 

Banku, działaczem gospodarczym i politykiem.  

 Fundacja rozpoczęła działalność z dniem 14 kwietnia 2005 r.  

  Misją Fundacji jest budowa przyjaznego, bezpiecznego i inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci i 

młodzieży, które z racji miejsca zamieszkania i sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp 

do podstawowych dóbr edukacji, nauki, kultury.  

  Zgodnie ze strategią na lata 2008-2010 celem Fundacji jest:  

• Wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu bezpiecznej i inspirującej przestrzeni do 

rozwoju małych dzieci (wychowania, nauki, rozwijania zainteresowań i pasji);  

• Wyrównywanie szans edukacyjnych młodych ludzi, którzy  z racji miejsca zamieszkania i 

sytuacji materialnej rodziny mają utrudniony dostęp do podstawowych dóbr edukacji, nauki, 

kultury.  

Fundacja koncentruje swoje działania w szczególności na terenach wiejskich oraz w społecznościach 

lokalnych do ok. 20 tys. mieszkańców.  

Fundacja swoje cele realizuje  na trzy sposoby:  

• prowadząc własne programy edukacyjne;  

• włączając się w realizację programu Stypendiów Pomostowych prowadzonego przez 

Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości;  

wspierając projekty edukacyjne innych instytucji w drodze konkursu grantowego prowadzonego w 

oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Fundacji regulamin. 
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Programy 

- stypendia pomostowe: 

Informacje o zasadach zgłaszania się do programu oraz regulaminy i formularze zgłoszeniowe 

znajdują się na stronie www.stypendia-pomostowe.pl 

- bezpieczny przedszkolak: 

 Program wspierania społeczności lokalnych w tworzeniu bezpiecznej i inspirującej przestrzeni 

do rozwoju małych dzieci (wychowania, nauki, rozwoju zainteresowań i pasji).  

- program grantowy „Na dobry początek” 

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw skierowanych do dzieci w wieku 3-5 lat zamieszkujących 

tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców.  

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:  

ścieżka I – Innowacyjne projekty w zakresie edukacji bądź wychowania, kierowane do dzieci w 

wieku 3-5 lat.  

ścieżka II – Projekty nastawione na tworzenie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dla 

dzieci w wieku 3-5 lat, na terenach na których nie ma dostępu do przedszkoli lub jest on 

utrudniony.  

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, 

fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla 

dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. osób. 

 

Więcej informacji na stronie: 

http://www.fundacja-steczkowskiego.pl/ 

 

 

 Zapraszamy wszystkie organizacje, stowarzyszenia, kluby do współpracy  

polegającej na wymianie doświadczeń, informowaniu o realizowanych projektach  

oraz prowadzonych rekrutacjach do projektów.  

Informacje te zamieszczane będą na łamach niniejszego biuletynu. 
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PROJEKTY REALZIOWANE NA TERENIE POWIATU 

 

W miejscowości Dolne Wymiary ( Gmina Chełmno) odbyło się oficjalne zakończenie projektu pod nazwą  

„Kwitnący interes – Kurs florystyczny” 

 realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „ Vistula -Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.  

Szkolenie prowadzone było na terenie czterech gmin: Chełmno, Stolno, Lisewo oraz Grudziądz, które 

wchodzą w skład LGD. W kursie brało udział 40 osób z terenu działania LGD. W ramach kursu uczestnicy 

zdobyli zarówno wiedzę teoretyczną jak i nowe umiejętności praktyczne z zakresu florystyki, 

bukieciarstwa.  

Szkolenie prowadzone było według następujących modułów: 

Moduł I –teoretyczny – omówione zostały roślin i środki wykorzystywane do wykonywania kompozycji 

ozdobnych. Przedstawione zostały również teoretyczne zasady tworzenia kompozycji 

ozdobnych. 

Moduł II – praktyczny –bukieciarstwo, florystyka ślubna oraz żałobna, 

Moduł III – praktyczny - dekoracje florystyczne i Scrapbooking,  

Moduł IV – praktyczny - kompozycje z roślinności dzikiej. 

Każdy z uczestników kursu otrzymał zaświadczenie potwierdzające nabycie nowych umiejętności i 

kwalifikacji. Nowe umiejętność dadzą uczestnikom kursu szansę na znalezienie dodatkowego dochodu 

a nawet rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Projekt został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu 

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 


