
DOTACJE NA WOLONTARIAT W 

POLSCE 



PROGRAMY RZĄDOWE - MPIPS 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020 

 Priorytet 1. Aktywne społeczeństwo 
 Podziałanie 2 Rozwijanie wolontariatu – działania 

nakierowane na:  

•  wolontariat w różnych dziedzinach aktywności 
obywatelskiej;  

• pozytywny wizerunek wolontariatu i wolontariusza;  

• rolę wolontariatu w rozwiązywaniu problemów 
społecznych;  

• kompetencje organizatorów wolontariatu;  

•  wolontariat długoterminowy;  

•  wolontariat pracowniczy we współpracy z 
organizacjami pozarządowymi  
 

 

 



o ASOSS- Rządowy Program na rzecz 

Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 

 

 Priorytet 3. Partycypacja społeczna osób 

starszych 

Dotacje [przeznaczone na:  

 rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym 

upowszechnianie wolontariatu 

 

 Ewentualnie: 

 Priorytet 2. Aktywność Społeczna Promująca integrację 

wewnątrz i międzypokoleniową  

 



SENIORZY  

W DOLNOŚLĄSKIEJ 

BIBLIOTECE PUBLICZNEJ 



SENIORALIA W BIBLIOTECE 

                                             



 

 
 

 

 

 

 
 
 

 EDUKACJA PROZDROWOTNA  

    AKADEMIA ZDROWEGO SENIORA 

 wykłady, pogadanki, porady lekarzy dotyczące 

najczęstszych problemów zdrowotnych wieku dojrzałego 

i zasad zdrowego trybu życia połączone z prezentacją 

książek i czasopism dostępnych w bibliotece na temat 

tych zagadnień 



EDUKACJA KULTURALNA 

    AKADEMIA WIEDZY O FILMIE 

 spotkania dla osób zainteresowanych filmem, 

chcących poszerzyć swoją wiedzę o kinie, pasjonatów i 

kinomaniaków 



EDUKACJA CZYTELNICZA 

    DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI  
DLA SENIORÓW 

 przedmiotem dyskusji na spotkaniach DKK jest 

literatura biograficzna, dzienniki, pamiętniki, poezja 

polska, reportaże, literatura podróżnicza 



EDUKACJA KOMPUTEROWA I INTERNETOWA  

    INTERNETOWY E-KLUB SENIORA 

 kursy obsługi komputera i Internetu w stopniu 

podstawowym i rozszerzonym, prowadzone przez 

bibliotekarzy po kursie instruktorskim, 

przygotowanych do pracy z osobami starszymi 

 

 



  INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA 

DZIĘKI SENIOROM  



W spadku po dziadku - nauka dla  

wnuka … 



 

 

"Pierogi lepić każdy 

może ...  

a jak coś, to babcia mi 

pomoże" 



Tradycje stołu Wielkanocnego 



To przecież nie 

może być 

trudniejsze niż 

szydełkowanie  … 



Klub Integracji Międzypokoleniowej w Piławie Dolnej 



PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU  

FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI 

 Priorytet: Wolontariat Europejski  

 Wnioskodawcy: Organizacje typu non profit; Lokalne, 

regionalne instytucje publiczne; Nieformalne grupy 

młodzieży; Organizacje zajmujące się problematyką i 

działaniami młodzieżowymi na poziomie europejskim 

(ENGO), które mają organizacje członkowskie w co 

najmniej 8 krajach programu; Organizacje 

komercyjne będące organizatorem imprezy 

młodzieżowej, sportowej lub kulturalnej (np. szkoła 

prywatna); Międzynarodowe organizacje rządowe 

typu non profit. 

 Terminy: 1.02, 1.05,  1.10 

 www.mlodziez.org.pl 

 

 

http://www.mlodziez.org.pl/


ŚRODKI SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO  

 Urzędy miejskie i gminne 

 Urzędy powiatowe 

 Urzędy marszałkowskie  

 Otwarte konkursy ofert – art. 19 -  konkursy na 

wsparcie realizacji zadań publicznych w danym 

roku  



POLSKO – AMERYKAŃSKA FUNDACJA 

WOLNOŚCI  

 PROGRAM – PROJEKTOR WOLONTARIAT 
STUDENCKI (Fundacja Rozwoju 
Wolontariatu) www.projektor.org.pl  

 Skierowany do studentów, absolwentów (1 
rok po ukończeniu studiów, doktorantów) 

 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,  

 Organizacja projektów edukacyjnych przez grupy 
studentów-wolontariuszy.  

 

http://www.projektor.org.pl/


FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK 

 Bank Dziecięcych Uśmiechów 
 Program Bank Dziecięcych Uśmiechów (BDU) jest programem 

stworzonym z myślą o instytucjach i organizacjach społecznych 
pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub 
ubogich. 

 Dofinansowanie na: edukacja, wychowanie i rozwój talentów 
poszczególnych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. 

 Zadania mogą dotyczyć różnych dziedzin – od kultury i 
dziedzictwa narodowego, poprzez nauki ścisłe i techniczne, 
środowisko naturalne, zdrowie i aktywność fizyczną aż do 
wyrównujących szansę zajęć edukacyjnych lub profilaktycznych 

 Kto może się ubiegać o grant - placówki statutowo zajmujące 
się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub 
bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki: 
organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, 
szkoły. 

 Termin: 4 – 25. 11. 2013 r.  

 

 



FUNDACJA BANKU ZACHODNIEGO WBK 

 Bank Ambitnej Młodzieży 
Cele: skupienie ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych 

ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. 

Dofinansowanie na: 

 rozwój i edukacja (Udział w ogólnopolskich i 
międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych, organizację 
warsztatów tematycznych, szkoleń, konkursów, imprez 
edukacyjnych, kursy dokształcające ) 

 aktywność gospodarczą (kursy i warsztaty uczące młodych 
przedsiębiorczości i aktywności społecznej, współpraca 
młodzieży z lokalnymi samorządami, organizacja debat, 
spotkań, szkoleń) 

 kultura, historia i dziedzictwo narodowe (koncerty, wystawy, 
spotkania, gry terenowe, inscenizacje i rekonstrukcje 
historyczne, tworzenie szkolnych izb pamięci, konkursy 
historyczne) 

 Termin : 14.10-17.11.2013 

 



PRZYDATNE LINKI  

 http://www.wolontariat.org.pl 

 www.pożytek.org.pl 

 www.ngo.pl 

 

 bezpłatna infolinia 0-800 300 594 

http://www.wolontariat.org.pl/
http://www.wolontariat.org.pl/
http://www.pożytek.org.pl/
http://www.ngo.pl/


Dziękuje za 

uwagę  


