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Strona 2 

Źródła dofinansowania działań statutowych organizacji pozarządowych 

Fundacja PZU 
 

Fundacja PZU powstała w lipcu 2004 r. w wyniku przekształcenia z Fundacji Charytatywnej PZU. 

Celem Fundacji jest wspieranie nowatorskich inicjatyw służących podniesieniu jakości życia 

społecznego oraz rozwojowi indywidualnemu. 

Fundacja oferuje pomoc organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w obszarze 

programowym Fundacji obejmującym edukację, pomoc społeczną, kulturę i sztukę oraz ochronę 

zdrowia. 

 

Konkurs dotacyjny  
„Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach” 
 

Cel dotacji 
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miastach 

(do 30 tys. mieszkańców). Fundacja wspiera pomysły na rozbudzanie w uczniach ciekawości świata, 

pasji i aktywności życiowej, a także poprawianie standardów nauczania i rozwijania zdolności 

uczniów oraz aktywności. 

 

Dotacje mogą zostać przeznaczone na projekty, które pozwolą opracować i wprowadzić nowatorskie 

i skuteczne metody pracy z dziećmi i młodzieżą w kilku (w przypadku projektów lokalnych) lub 

kilkunastu (w przypadku projektów regionalnych) szkołach. Intencją Fundacji PZU jest pomoc w 

rozwinięciu metodyki systematycznej pracy ze szkołami, nauczycielami i uczniami, w celu stworzenia 

możliwego do powielania modelu. 

 

Szczególnie preferowane są projekty angażujące wielu partnerów i pozwalające na kontynuowanie 

podjętych działań po wykorzystaniu dotacji. 

 

Maksymalna wysokość dotacji: 50 000,00 zł. 

Wymagany, minimalny wkład własny wnioskodawcy w dotowany projekt to 10% kosztów 

całkowitego budżetu projektu. Wkład musi być finansowy (środki pieniężne) 
 

Harmonogram konkursu 
 

Termin składania wniosków 31.08.2009 

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków 18.09. 2009 

Szkolenie jednodniowe w wybranym terminie w okresie  28.09.2009 

Termin realizacji projektów 01.10.2009-30.06.2010 

 

BIULETYN INFORMACYJNY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

WYDAWANY W RAMACH PROJEKTU „WIEDZĄC WIĘCEJ – MOŻNA WIĘCEJ” 
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Konkurs dotacyjny 

„Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży” 

Cel dotacji 
Celem konkursu jest wsparcie zorganizowanej opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. 

Dotacje służyć mają zwiększeniu samodzielności i aktywności społecznej tej grupy dzieci i młodzieży, 

umożliwiając jednocześnie ich rodzicom rozwój własnej aktywności życiowej. Przeznaczone są na 

realizację i upowszechnienie systematycznych, profesjonalnych i efektywnych działań służących 

przygotowywaniu do życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej .  

W konkursie preferowane będą projekty, których celem będzie uruchomienie regularnych form 

opieki oraz stałych mechanizmów wsparcia dla rodziców. 

Maksymalna wysokość dotacji       50 000,00 zł. 

Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy (środki pieniężne) realizatora w dotowany 

projekt w wysokości 10% kosztów całkowitych  

Harmonogram konkursu 
 

Termin składania wniosków 30.09.2009 

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków 20.10.2009 

Szkolenie jednodniowe w wybranym terminie w okresie  26.10.2009 

Termin  realizacji projektów 01.11.2009-30.04.2010  

 
Więcej informacji o konkursach na stronie: 

http://www.pzu.pl/index.php?nodeid=517&ph_main_content_news_start=show&ph_main_content_news_prod_id

=329398  

 
 

Doradztwo dla organizacji pozarządowych we wrześniu 2009 r.: 
 

Urząd Marszałkowski w Toruniu Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy 
z Organizacjami Pozarządowymi, pokój nr 260 (I piętro), Tel. 056 62 18 403 lub 

056 62 18 371 
W dniu 01.09.2009r. (wtorek), godz. 12.00-15.00 – doradztwo z zakresu tworzenia i funkcjonowania 

stowarzyszeń i fundacji, w tym np.: statut, rejestracja, status organizacji pożytku publicznego, 

sprawozdawczość. 

Ekspert: p. Łucja Andrzejczyk - prawnik, trener w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, specjalista ds. funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych, 

przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, długoletni pracownik PCK we 
Włocławku. 
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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 

   Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe 

 Celem konkursu jest: 
• promowanie lokalnych inicjatyw społecznych realizowanych przez organizacje pozarządowe 

działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

• tworzenie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i podkreślanie rangi 

podejmowanych przez nie działań, 

• wsparcie rozwoju niewielkich, prężnie działających organizacji, których inicjatywy mogą 

pretendować do miana tzw. „dobrych praktyk”. 

Do uczestnictwa w konkursie zaproszone są organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 
które spełniają następujące warunki: 
są bezpośrednimi realizatorami inicjatywy społecznej (projektu) zgłaszanej do konkursu, 

posiadają siedzibę albo oddział i prowadzą działalność na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, 

roczne przychody na działania statutowe w 2008 r., wykazane w oparciu o sprawozdanie finansowe 

(załącznik do dokumentacji konkursowej) nie przekraczają 150 000,00 zł. 

 

Konkurs obejmuje inicjatywy (projekty) organizacji pozarządowych zrealizowane na terenie 

województwa  kujawsko-pomorskiego na rzecz pożytku publicznego w okresie od 1 września 2008 
r. do 31 sierpnia 2009 r. oraz inicjatywy (projekty), które rozpoczęły się przed 1 września 2008 r. 
i były realizowane w okresie do 31 sierpnia 2009 r. 
 

Wnioski konkursowe należy składać do 15 września 2009 r. 
 

Więcej szczegółów na stronie: http://www.kujawsko-
pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=12858&Itemid=399  
 
BliŜszych informacji o konkursie „Rodzynki z pozarządówki” udzielają pracownicy Biura Pełnomocnika 
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 056 62 18 403, 056 62 18 371, e-mail: 
ngo@kujawsko-pomorskie.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. 


