
  

 

 
Fundacja Edukacji Europejskiej 

ul. Dmowskiego 2/4, 58-300 Wałbrzych, Poland 
KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090 

tel./ fax +48 74 664 04 02, www.fee.pl, e-mail: sekretariat@fee.pl 

 

 

 

1 

Materiały szkoleniowe dla szkoleń: 

  

1. Zdobywanie środków na działalność NGO 

2. Polityka równości szans kobiet i mężczyzn w NGO 

 
w ramach projektu 

 

„Rozwój uzdrowisk  

szansą rozwoju organizacji pozarządowych  

w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim” 

 
realizowanego w partnerstwie przez 

 

Fundację Edukacji Europejskiej 

Bison Consulting S.A.   

Gminę Jedlinę-Zdrój 

 

Opracowanie: 

Bison Consulting S.A. 

ul. Legnicka 46A lok. 12 

53-674 Wrocław 

www.bison.com.pl 
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1. PROGRAM SZKOLEŃ 

 

Część I. Zdobywania środków na działalność organizacji pozarządowych 

(NGO):  

Źródła finansowania 

Regulacje prawne 

Strategie finansowe 

Dofinansowanie ze środków krajowych i europejskich 

Analiza programów, dokumentacji konkursowych i opracowanie wniosku 

 

Część II. Polityka równości szans mężczyzn(M) i kobiet(K):  

Równość szans płci w NGO 

Stwarzanie równych szans dla K i M w dostępie do współdecydowania 

w zarządzaniu w NGO i awansu. 
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2. Ścieżki finansowania: 
 

Ścieżka 1)  

MECHANIZM FINANSOWY EOG I NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY 

W PERSPEKTYWIE 2009 - 2014 

1) http://www.eog.gov.pl/  

2) http://www.eog.gov.pl/EOG_2004_2009/dzialania_promocyjne/wyszukiwarka/Strony

/default.aspx 

3) http://www.eog.gov.pl/EOG_2009_2014/nabory_wnioskow/Strony/default.aspx 

 

Ścieżka 2)  

PORTAL ADMINISTROWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE KLON/JAWOR 
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/764085.html 

 

 

Ścieżka 3)  

POLSKO-AMERYKAŃSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
http://www.pafw.pl/strona.php?p=wspieranie_organizacji_pozarzadowych__78 

 

Ścieżka 4)   

POLSKA FUNDACJA MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ 

ROZWOJU „WIEDZIEĆ JAK” I INNE FUNDACJE TWORZĄCE FUNDUSZE 

GRANTOWE 

 

1. http://solidarityfund.pl/pl/wsparcie-demokracji-2012 

 

2. http://www.pafw.pl/strona.php?p=pro_publico_bono_83 

 

3. http://www.seniorzywakcji.pl/?a=356 

 

4. http://www.frsi.pl/pl,aktualnosci,69.php 

 

5. http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/strona.php?p=124 

 

6. http://www.rownacszanse.pl/warte_uwagi/konkursy_dotacyjne/ 

 

7. http://www.rownacszanse.pl/warte_uwagi/projekty_modelowe/ 

 

 

Ścieżka 5) 

FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

 

http://www.swissgrant.pl/pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/aktualnosci 

 

http://www.eog.gov.pl/
http://www.eog.gov.pl/EOG_2004_2009/dzialania_promocyjne/wyszukiwarka/Strony/default.aspx
http://www.eog.gov.pl/EOG_2004_2009/dzialania_promocyjne/wyszukiwarka/Strony/default.aspx
http://www.eog.gov.pl/EOG_2009_2014/nabory_wnioskow/Strony/default.aspx
http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/764085.html
http://www.pafw.pl/strona.php?p=wspieranie_organizacji_pozarzadowych__78
http://solidarityfund.pl/pl/wsparcie-demokracji-2012
http://www.pafw.pl/strona.php?p=pro_publico_bono_83
http://www.seniorzywakcji.pl/?a=356
http://www.frsi.pl/pl,aktualnosci,69.php
http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/strona.php?p=124
http://www.rownacszanse.pl/warte_uwagi/konkursy_dotacyjne/
http://www.rownacszanse.pl/warte_uwagi/projekty_modelowe/
http://www.swissgrant.pl/pl/fundusz-dla-organizacji-pozarzdowych/aktualnosci
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3. POLSKO-AMERYKAŃSKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

Programy Fundacji  

a) English teaching 

Program, skierowany do szkół, nauczycieli i organizacji pozarządowych, poprzez szkolenia i 

konkurs grantowy wspiera działania na rzecz promocji języka angielskiego oraz podnoszenia 

poziomu jego nauczania wśród dzieci i młodzieży ze wsi i małych miast. W ramach programu 

organizowane są corocznie ogólnopolskie spotkania nauczycieli języka angielskiego. 

Najaktywniejsi nauczyciele i szkoły mają możliwość skorzystania z dodatkowej oferty. 

Realizator programu: Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida" 

www.englishteaching.org.pl 

b) Równać szanse 
System wsparcia dla lokalnych inicjatyw edukacyjnych, których celem jest wyrównywanie 

szans wszechstronnego rozwoju dzieci i 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 dzieci i młodzieży 

Realizator programu: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 

www.rownacszanse.pl 

c) PROJECTOR – wolontariat studencki 

Ideą programu jest wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz aktywności młodzieży 

akademickiej na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z małych 

miejscowości poprzez realizację w szkołach, w czasie wolnym od nauki, projektów 

edukacyjnych przez grupy studentów-wolontariuszy. 

Realizator programu: Fundacja Rozwoju Wolontariatu 

www.wolontariatstudencki.pl 

d) Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW) 

Przedsięwzięcie ma na celu aktywizacje społeczna seniorów. Realizowane jest na dwóch 

płaszczyznach: konkursu grantowego „Seniorzy w akcji”, w ramach którego osoby starsze 

tworzą i prowadzą projekty na rzecz lokalnego środowiska oraz integracji 

międzypokoleniowej, a także poprzez wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w formie 

szkoleń i konferencji służących wymianie doświadczeń 

Realizator programu: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 

www.seniorzywakcji.pl 
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e) Wspieranie Organizacji Pozarządowych 

System informacji i wsparcia dla polskich organizacji pozarządowych oraz inicjatyw 

obywatelskich. Obejmuje m.in. Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl, 

Informatorium z Infolinią 0-801-646-719, bazę danych organizacji i instytucji, a także 

kwartalnik “Trzeci Sektor” wydawany przez Instytut Spraw Publicznych. Program oferuje 

również szkolenia, poradnictwo i publikacje w zakresie zarządzania finansami 

w organizacjach pozarządowych („FIM@NGO”). Ponadto wspiera działania informacyjne i 

rzeczniczce na rzecz skutecznego pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej przez organizacje 

pozarządowe. 

Realizatorzy programu:  

Ścieżka „TWI”: Stowarzyszenie Klon/Jawor 

www.ngo.pl 

Ścieżka „FIM@NGO”: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  

www.frso.pl 

f) Działaj lokalnie 

Poprzez konkursy grantowe, organizowane przez sieć Lokalnych Organizacji Grantowych, 

wspierane są różnego typu inicjatywy, które przyczyniają się do aktywizacji społecznej 

i rozwiązywania wspólnych problemów mieszkańców małych miejscowości. W drodze 

konkursu wyłaniane są kolejne organizacje pozarządowe zainteresowane pełnieniem funkcji 

LOG. W ramach programu Fundacja wspiera też Konkurs „Dobroczyńca Roku”, promujący 

społeczne zaangażowanie firm w rozwój lokalnych społeczności (www.dobroczyncaroku.pl), 

a także jest partnerem głównym konkursu „Społecznik Roku” organizowanym przez 

Newsweek Polska. 

Realizator programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

www.działajloklanie.pl 

g) Lokalne Partnerstwa PAFW 

 Celem programu jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami 

i osobami zaangażowanymi w różne programy PAFW. Osią programu jest idea dobra 

wspólnego; wokół niej powstają lokalne partnerstwa, które definiują cele ważne dla danej 

społeczności, a następnie realizują projekty służące osiągnięciu tych celów 

Realizator programu: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 

www.lokalnepartnestwa.org.pl 

http://www.ngo.pl/
http://www.dobroczyncaroku.pl/

