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Źródła dofinansowania działań statutowych organizacji pozarządowych 
 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności 
 
Fundacja została założona w USA przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości. W 2000 
roku otworzyła Przedstawicielstwo w Polsce i rozpoczęła działalność programową. Fundacja działa 
na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji i gospodarki rynkowej w Polsce, w 
tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego, a jednocześnie wspiera procesy 
transformacji w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności jest działanie na rzecz umacniania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, 
wyrównywania szans rozwoju indywidualnego i społecznego oraz wspieranie gospodarki rynkowej 
w Polsce, a także, w dalszej perspektywie i w miarę możliwości, w innych krajach Europy Środkowej i 
Wschodniej. 
 
PROGRAMY:  

Inicjatywy w zakresie rozwoju społeczności lokalnych 
 
Wspieranie Organizacji Pozarządowych - system informacji i wsparcia dla polskich organizacji 
pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich (Ścieżki: „TWI”, „FIM@NGO”, „EURO-NGO+ działania 
informacyjne i rzecznicze”) 
Realizatorzy programu: 
Ścieżka „TWI”: Stowarzyszenie Klon/Jawor 
Ścieżka „FIM@NGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
Ścieżka "EURO-NGO+ działania informacyjne": Stowarzyszenie Klon/Jawor i Federacja 
Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna 
Ścieżka "EURO-NGO+ działania rzecznicze": Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych  

Działaj lokalnie - w programie, poprzez lokalne konkursy grantowe, organizowane przez sieć 
Lokalnych Organizacji Grantowych, wspierane są różnego typu przedsięwzięcia, które przyczyniają 
się do aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów małych miejscowości. W drodze konkursu 
wyłaniane są także organizacje pozarządowe zainteresowane prowadzeniem w swojej społeczności 
lokalnych konkursów grantowych. W ramach programu Fundacja wsparła także Konkurs o tytuł 
"Dobroczyńca Roku" (kategorię „Lokalny wymiar społecznego zaangażowania firmy”), promujący 
społeczne zaangażowane firm w rozwój lokalnych społeczności, będący najbardziej rozpoznawalną 
w Polsce inicjatywą propagującą przedsięwzięcia społeczne z udziałem sektora biznesu 
(www.dobroczyncaroku.pl). Realizator programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 
  

 Konkurs „Pro Public Bono” - Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską, pod 
auspicjami Rzecznika Praw Obywatelskich, nagradza najbardziej wartościowe i interesujące 
działania organizacji pozarządowych, co służy ich wsparciu i promocji. PAFW jest fundatorem 
nagród w Konkursie. W ramach programu Fundacja była partnerem III Kongresu Obywatelskiego 
(więcej informacji: www.pfo.net.pl . Realizator programu: Fundacja Konkurs „Pro Publico Bono” 
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 Wieś Aktywna: budowanie społeczeństwa informacyjnego (e-VITA) - program ma na celu promocję 
praktycznego zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) dla rozwoju 
społecznego i gospodarczego obszarów wiejskich oraz przygotowanie społeczności lokalnych i 
samorządów do efektywnego wykorzystania przeznaczonych na te cele funduszy unijnych. Modelowe 
rozwiązania dotyczące budowy i wykorzystania infrastruktury informatycznej, w tym „Metoda e-
VITA”, wypracowane w trakcie realizacji programu we współpracy z lokalnymi samorządami i 
specjalistami, prezentowane są w formie publikacji, seminariów oraz za pośrednictwem Witryny 
Wiejskiej.  Realizator programu: Fundacja Wspomagania Wsi. 

Obywatel i Prawo - program wspiera działania organizacji pozarządowych na rzecz społecznych form 
poradnictwa obywatelskiego i informacji prawnej. Jednocześnie, za pośrednictwem Rady Ekspertów, 
organizowane są seminaria, opracowywane są rekomendacje i wdrażane pilotażowe rozwiązania 
zwiększające dostęp obywateli do pomocy prawnej. Ponadto w ramach programu funkcjonuje Forum 
„Aktywny Obywatel” - niezależne ciało opiniotwórcze, zajmujące się badaniami nad barierami 
ograniczającymi aktywność wyborczą obywateli i wypracowywaniem rekomendacji dla jej poprawy.  
Realizator programu: Instytut Spraw Publicznych 
 
Inicjatywy w zakresie edukacji 
 
Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa - program oferuje uczniom, nauczycielom i rodzicom bogate 
zasoby edukacyjne w Polsce, w tym serwisy tematyczne, scenariusze lekcji, wiadomości, konta e-mail, 
księgarnię internetową i bibliotekę multimedialną. Realizator programu: Fundacja Edukacji 
Ekonomicznej  

English Teaching - Program skierowany do szkół, nauczycieli i organizacji pozarządowych, 
wspierający przedsięwzięcia na rzecz podnoszenia poziomu nauczania języka angielskiego oraz jego 
promocji wśród dzieci i młodzieży z małych miast i wsi, poprzez konkursy grantowe i szkolenia. 
Realizator programu: Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida" 

Równość szanse - system wsparcia dla lokalnych inicjatyw edukacyjnych, których celem jest 
wyrównywanie szans młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Na program składają się 
cykliczne konkursy grantowe, a także szkolenia i regionalne fora wymiany doświadczeń dla 
organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów realizujących projekty na rzecz edukacji i 
wychowania młodzieży. Realizator programu: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. 

Szkoła Ucząca Się - program na rzecz podniesienia jakości pracy szkół, głównie gimnazjów, dzięki 
wykorzystaniu krajowych i zagranicznych doświadczeń w zakresie nowatorskich form 
samodoskonalenia zespołów pedagogicznych, uatrakcyjniania zajęć i aktywizacji młodzieży.   
Realizator programu: Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Przedsiębiorczość w szkole- inicjatywa promująca postawy przedsiębiorcze, adresowana do uczniów 
szkół gimnazjalnych i średnich przede wszystkim z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Do 
gimnazjów wprowadzany jest nowatorski program nauczania, umożliwiający młodzieży tworzenie i 

realizację swoich własnych, autorskich przedsięwzięć.  
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Starostwo Powiatowe w Chełmnie 
Zespół Zarządzania Projektami 

ul. Harcerska 1 
86-200 Chełmno 

pok. nr 20 

Osoby redagujące: 

Anna Wojnowska, 

Grzegorz Piątkowski 

Dane kontaktowe: 

zzp@powiat-chelmno.pl, 

056 677 24 45 

509 687 875 

Elementem programu jest Ogólnopolska Olimpiada Przedsiębiorczości prowadzona przez Fundację 
Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Realizator programu: Fundacja Młodzieżowej 
Przedsiębiorczości. 

Dla dzieci - celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych najmłodszych dzieci z małych 
miast i wsi. Jego adresatami są organizacje pozarządowe, realizujące we współpracy z samorządem 
lokalnym działania na rzecz rozwoju dzieci i podnoszenia jakości edukacji elementarnej. Realizator 

programu: Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego 

Uniwersytety Trzeciego Wieku - przedsięwzięcie ma na celu pobudzanie energii społecznej seniorów 
poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz innych organizacji działających na rzecz 
osób starszych. Realizowane jest na dwóch płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji” 
oraz poprzez tworzenie platformy współpracy służącej wymianie doświadczeń między 

Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Realizator programu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" 

Więcej informacji na stronie: http://www.pafw.pl/strona.php?p=programy_3    
 
 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2010  

W Urzędzie Marszałkowskim trwają prace nad projektem Programu współpracy samorządu 
województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. Program jest 
podstawowym dokumentem określającym politykę władz województwa wobec organizacji 
pozarządowych. Określa m.in. obszary zadań publicznych, które w danym roku realizowane będą 
przy współudziale podmiotów trzeciego sektora. Zachęcamy zatem przedstawicieli stowarzyszeń, 
fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego do przesyłania swoich 
propozycji, uwag, sugestii do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi:  

e-mail: ngo@kujawsko-pomorskie.pl, 
tel. 056 62 18 371, 

w terminie do 7 września 2009 r. 
 

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. 


