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PFDiM W POLSCE

CZŁONKIEM

FORUM

DARCZYŃCÓW

W 2002 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży została członkiem założycielem
Forum Darczyńców w Polsce.
Forum Darczyńców w Polsce to związek niezależnych i samodzielnych finansowo
organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne.
Forum zrzesza organizacje, instytucje i firmy, które przyznają dotacje
na różnorodne inicjatywy obywatelskie realizowane dla dobra publicznego.
Organizacje te działają w takich obszarach jak: nauka i edukacja, pomoc społeczna,
ochrona zdrowia, dziedzictwo kulturowe i sztuka, ochrona środowiska, zwalczanie
bezrobocia, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozwój terenów wiejskich
i przedsiębiorczości, przestrzeganie praw człowieka, współpraca międzynarodowa.
Każda z nich określa własne cele, priorytety, zasady i normy przyznawania wsparcia.
Odbiorcami pomocy naszych członków są najczęściej inne organizacje pozarządowe,
obywatelskie grupy nieformalne, placówki oświatowe i kulturalne, a niekiedy także
osoby indywidualne.
Forum Darczyńców w Polsce powstało, by doskonalić umiejętności grantodawców
i upowszechniać dobre praktyki w przyznawaniu dotacji. Przez swoje działania stara
się także tworzyć przyjazne i przejrzyste warunki dla rozwoju działalności
grantodawczej oraz budować społeczną wiarygodność organizacji, firm i instytucji,
które się taką działalnością zajmują.
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INTERNATIONAL YOUTH FOUNDATION

International Youth Foundation (IYF) została założona w 1990 roku jako
niezależna międzynarodowa organizacja pozarządowa. Cel, jaki sobie wyznaczyła,
to wspieranie programów służących poprawie warunków życia i perspektyw
stojących przed młodymi ludźmi w miejscu ich życia, nauki, pracy i zabawy.
IYF realizuje ten cel poprzez:
tworzenie światowej sieci organizacji nastawionych na wspomaganie rozwoju
dzieci i młodzieży,
pomoc finansową pozwalającą na propagowanie najlepszych wzorców pracy
z dziećmi i młodzieżą,
nagłaśnianie problemów dzieci i młodzieży,
rozwijanie międzynarodowej filantropii na rzecz dzieci i młodzieży.
Od momentu powstania Fundacja współpracuje z setkami firm oraz innych
fundacji i organizacji pozarządowych, starając się wraz z nimi rozbudowywać
istniejące programy i nawiązać długoterminową współpracę.
IYF to sieć współpracy 470 organizacji i obejmuje 71 państw, między innymi:
Afrykę Południową, Argentynę, Australię, Brazylię, Chile, Chiny, Czechy,
Ekwador, Egipt, Filipiny, Finlandię, Hiszpanię, Holandię, Indie, Irlandię, Izrael,
Japonię, Jordanię, Kanadę, Kolumbię, Koreę Południową, Meksyk, Niemcy,
Paragwaj, Peru, Palestynę, Polskę, Portugalię, Puerto Rico, Rosję, Rumunię,
Słowację, Stany Zjednoczone, Szwecję, Tajlandię, Tajwan, Tanzanię, Turcję,
Urugwaj, Wenezuelę, Wielką Brytanię i kraje bałkańskie.
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WIZJA, MISJA, STRATEGIA

Wizja
Celem naszych działań jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Chcemy
pomagać w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, twórczych ludzi, aktywnie
kształtujących własne życie i środowisko lokalne.
Zależy nam na wspieraniu rozwoju intelektualnego, społecznego oraz fizycznego
dzieci i młodzieży, aby zwiększyć ich szanse na sukces edukacyjny i życiowy.
Staramy się być wszędzie tam, gdzie osobom i organizacjom zajmującym się młodym
pokoleniem potrzebna jest pomoc organizacyjna, szkoleniowa i finansowa.
Przyznajemy dotacje finansowe oraz organizujemy szkolenia dla przedstawicieli
władz samorządowych, liderów organizacji pozarządowych i liderów nieformalnych
grup młodzieżowych. Prowadzimy programy szkoleniowe dla wychowawców
prezentujące nowe metody pracy z młodymi ludźmi.
Fundacja powstała w roku 1992 przy wsparciu International Youth Foundation.
Jesteśmy organizacją niedochodową. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.
Nasze środki finansowe pochodzą z dotacji i darowizn instytucji oraz osób
prywatnych.

Misja
Misją Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży jest wszechstronny rozwój dzieci i
młodzieży –społeczny, intelektualny i fizyczny. Fundacja realizuje swoją misję
poprzez pomoc w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, samodzielnych,
twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne.

Strategia
Staramy się być wszędzie tam, gdzie ludziom i organizacjom działającym na rzecz
dzieci i młodzieży potrzebna jest pomoc finansowa, organizacyjna czy szkoleniowa.
Ten cel realizujemy głównie poprzez system przyznawania dotacji. Jednakże dbamy
również o to, by pomocy finansowej towarzyszyły szkolenia, które wzmocnią
te organizacje. Docieramy z pomocą finansową nawet do najmniejszych
miejscowości. Naszym głównym zadaniem jest pobudzanie aktywności, dlatego
zamiast „ryby” dajemy młodym ludziom „wędkę”. Reszty nauczą się sami.
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DZIAŁANIA FUNDACJI
Fundacja realizuje swoje cele statutowe korzystając ze wszystkich dostępnych
i legalnych środków, które są odpowiednie ze względu na zakres jej działania,
głównie w sferze oświaty i wychowania, w szczególności poprzez:

1. prowadzenie programów albo wspieranie (finansowe, rzeczowe lub
organizacyjne) innych organizacji i instytucji prowadzących programy prewencyjne
dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 20 lat mające na celu:
a) ułatwianie młodym ludziom rozwijania praktycznych umiejętności, a tym
samym ułatwianie startu życiowego,
b) umożliwienie zdobycia doświadczeń rozwijających wiarę w siebie i pozytywne
nastawienie do środowiska,
c) ułatwianie porozumienia między ludźmi i wspomaganie integracji,
d) wykształcenie pozytywnych cech charakteru takich jak: odpowiedzialność,
uczuciowość, poczucie własnej wartości, tolerancję,
e) promowanie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
f) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej lub materialnej,
g) przeciwdziałanie patologiom społecznym,
h) organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. prowadzenie banku danych o sprawdzonych i dobrze funkcjonujących
programach dla dzieci i młodzieży.
3. organizowanie szkoleń dla młodzieży, a także szkoleń, konferencji,
seminariów, sympozjów dla osób zajmujących się działalnością oświatową i
wychowawczą, w szczególności dla nauczycieli, wychowawców i innych osób
pracujących na rzecz dzieci i młodzieży.
4. promocję i organizację wolontariatu,
5. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo i informacyjnie
organizacje pozarządowe w zakresie określonym w §4 statutu Fundacji.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami,
organizacjami lub osobami. Współdziałanie może polegać na: Wsparciu
organizacyjnym lub technicznym, całkowitym lub częściowym finansowaniu
projektów, a także udzielaniu pomocy w uzyskiwaniu niezbędnych funduszy z innych
źródeł.
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Misją Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży jest wszechstronny rozwój dzieci i
młodzieży –społeczny, intelektualny i fizyczny. Fundacja realizuje swoją misję
poprzez pomoc w formowaniu się pokolenia odpowiedzialnych, samodzielnych,
twórczych ludzi, aktywnie kształtujących własne życie i środowisko lokalne.
Podstawową formą działania PFDiM jest prowadzenie programów i konkursów
grantowych oraz finansowe wsparcie dla lokalnych inicjatyw mających na celu
wsparcie młodzieży i dzieci pochodzących z terenów i środowisk, gdzie ich sytuacja
jest trudna.
W 2018 Fundacja prowadziła swoje działania następujących kierunkach.
Programy Fundacji nastawione na wyrównywanie szans.
Ograniczanie negatywnych konsekwencji zróżnicowania pomiędzy wsią, a
miastem jest celem Programu „Równać Szanse”. W ramach tego Programu wspierane
finansowo i merytorycznie są podmioty pracujące z młodzieżą poza szkołą –
organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki. Dzięki realizacji
Programu w lokalnych społecznościach powstają nowe organizacje, poszerzana jest
oferta edukacyjna dla młodzieży, dzięki czemu także młodzież z małych
miejscowości ma szansę skorzystać z możliwości jakie dla rozwoju stwarza edukacja
nieformalna.

Programy Fundacji dotyczące rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży
oraz podnoszenia poziomu edukacji.
Prowadzimy zarówno programy, które pomagają młodzieży rozwijać kompetencje
społeczne niezbędne dla skutecznego działania w grupie, jak i programy podnoszące
poziom polskiej edukacji poprzez inwestowanie w miejsca oraz metody mogące to
zapewnić.
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WYRÓWNYWANIE SZANS
Program „Równać Szanse”
finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Celem Programu jest wyrównywanie szans młodzieży z miejscowości do 20 tysięcy
mieszkańców na udany start w dorosłość, rozumiany jako umiejętność realizacji
samodzielnie i racjonalnie wyznaczonych celów. Na program składają się konkursy
dotacyjne, szkolenia, sieć liderów, lokalne fora i Projekty Modelowe Programu
„Równać Szanse”.
Zadania zrealizowane w 2018 roku w poszczególnych komponentach Programu
„Równać Szanse”.
Ogólnopolski Konkurs Grantowy
W styczniu został ogłoszony Program "Równać Szanse 2018 - Ogólnopolski Konkurs
Grantowy". Od edycji 2018 do konkursu zostały dopuszczone domy kultury i
biblioteki, które zrealizowały już co najmniej jeden projekt w ramach program.
Przyznano 29 dotacji, wszystkie organizacje przystąpiły do realizacji projektów.
W ramach obu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego przeprowadzono
cztery szkolenia dla koordynatorów projektów.
Regionalny Konkurs Grantowy
Od lutego do sierpnia trwała realizacja projektów w ramach Programu "Równać
Szanse 2017
- Regionalny Konkurs Grantowy".
W sierpniu 2018 roku ogłoszono kolejną edycję Regionalnego Konkursu
Grantowego, w ramach którego, w styczniu 2019, przyznanych będzie około 108
dotacji.
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Projekty Modelowe
Konkurs na Projekty Modelowe został ogłoszony w styczniu 2018 r. Do konkursu
zostały zaproszone organizacje, które zrealizowały projekty w ramach "Równać
Szanse 2016
- Ogólnopolski Konkurs Grantowy". Przyznano dwie dotacje. Projekty były
realizowane od kwietnia do października 2018 r. Powstało dwie nowe publikacje
modelowe.
Projekty Modelowe - Replikacje
W styczniu 2018 r. ogłoszono konkurs „Projekty Modelowe – Replikacje”, w
którym organizacje będące już autorami projektów Modelowych Programu „RS”
mogły aplikować o dotacje na replikację własnego projektu modelowego w nowych
środowiskach. Przyznano cztery dotacje. Jedna organizacja w związku ze zmianami
personalnymi odmówiła podpisania umowy. Pozostałe 3 projekty były realizowane od
kwietnia do października 2018 r. W ramach projektów przeprowadzono 6 szkoleń dla
organizacji zainteresowanych replikacją metody pracy z młodzieżą w swoim
środowisku.

Fora
W 2018 r. został przeprowadzony konkurs na organizację forów lokalnych w
formule dwóch etapów. Pierwszy etap otwarty dla organizacji, które zrealizowały
projekt w ramach RS oraz konkurs zamknięty, dla organizacji, które w 2017 roku
zorganizowały takie forum, na organizację forum II etap. Przyznano 13 dotacji – 10
w pierwszym i 3 w drugim etapie. Realizacja Projektów zakończyła się w
październiku 2018 r.

Konkurs Specjalny „100-lecie odzyskania niepodległości”
W 2018 r. został przeprowadzony konkurs specjalny związany z rocznicą 100-lecia
odzyskania niepodległości. W konkursie mogły wziąć udział organizacje
pozarządowe, biblioteki i domy kultury, które otrzymały co najmniej jedną dotację
w Programie. Przyznano 30 dotacji o maksymalnej wartości 8500 zł. Realizacja
projektów zakończyła się w listopadzie 2018 r.

Konkurs dla Młodzieżowych Liderów Programu
W 2018 r. został przeprowadzony konkurs, w którym mogły aplikować organizacje
i instytucje, które rekomendowały wybranych uczestników na Szkolenie
Młodzieżowych Liderów. W Konkursie przyznano 6 dotacji na kwotę 5 000 zł każda.
Realizacja projektów zakończyła się w październiku 2018 r.
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Konkurs Ekologiczny
W 2018 r. został przeprowadzony konkurs na projekty o tematyce ekologicznej.
Środki na konkurs pochodziły z darowizny firmy S.C. Johnson. W konkursie mogły
wziąć udział organizacje pozarządowe, biblioteki i domy kultury. Przyznano 11
dotacji o maksymalnej wartości 8000 zł. Projekty będą realizowane od listopada
2018 r. do marca 2019 r.

Szkolenia
W 2018 roku zostały przeprowadzone cztery szkolenia dla koordynatorów
Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego, cztery sesje szkoleniowe dla koordynatorów
Regionalnego Konkursu Grantowego edycji 2017 oraz szkolenie dla koordynatorów
Projektów Modelowych.
Ponadto zrealizowano 5 szkoleń dla przedstawicieli organizacji aplikujących bez
powodzenia do Programu „Równać Szanse” w 2017 roku. Szkolenia odbyły się w 5
miastach Polski. Dodatkowo przeprowadzono 5 szkoleń dla przedstawicieli
organizacji aplikujących w OKG z zakresu przeprowadzenia diagnozy lokalnej.
Szkolenia z diagnozy odbyły się w pięciu miastach w lutym 2018 r.
W lipcu 2018 r. przeprowadzono kolejnego szkolenia dla Młodzieżowych Liderów
Programu RS, w którym wzięło udział 24 lokalnych młodych liderów, oraz 4 sesje
szkoleniowe z nowoczesnych technik informatycznych dla koordynatorów i osób
działających w organizacjach realizujących projekty RS.
W grudniu odbyło się spotkanie podsumowujące tego roczną edycję, w którym
uczestniczyli trenerzy, przedstawiciele lokalnych organizacji partnerskich i eksperci
programu.
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ROZWÓJ KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DZIECI
I MŁODZIEŻY ORAZ PODNOSZENIE POZIOMU
EDUKACJI

Trening Umiejętności Społecznych (Credit Suisse)
Celem programu jest rozwinięcie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej
perspektywie zwiększą możliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku
pracy, a także wpłyną pozytywnie na jakość życia osobistego. Program składa się z
dwóch części, z czego pierwsza, teoretyczna to cykl 25 lekcji prowadzonych przez
nauczycieli. Podczas tych zajęć uczniowie szkoleni są w trzech obszarach:
- umiejętności życiowych, rozwoju osobistego tj. umiejętność adekwatnej oceny
własnych zasobów, stawiania celów, umiejętności przywódczych,
-

rozwiązywanie

problemów

tj.

umiejętności

komunikacyjne,

budowanie

porozumienia, zarządzanie konfliktem,
- rozwój umiejętności pracowniczych, rozumiany jako umiejętność pracy w
grupie, etyka pracy, zdolność oceny i podejmowania ryzyka, zarządzanie projektem,
czasem i finansami.
Druga część, praktyczna, to realizacja projektów młodzieżowych, stworzonych
przez uczniów w trakcie trwania programu, aby także w praktyce mogli nauczyć się
pracy w grupie oraz pracy metodą projektu. Realizując projekty wedle własnych
pomysłów, w grupach minimum 5-osobowych, młodzi ludzie nie tylko zdobywają
umiejętności życiowe, będące celem programu, ale i pomagają innym żyć lepiej i
ciekawiej. Projekt zakłada zaangażowanie nie tylko młodzież szkolną realizującą
projekty społeczne, ale także tych do których są adresowane np. społeczność
szkolna, lokalne świetlice, domy dziecka, kluby itp.
Program realizowany jest zgodnie z harmonogramem roku szkolnego. W roku
2017/2018 w programie wzięło udział 13 szkół kształcenia zawodowo z Wrocławia i z
Warszawy. Program realizowany był przez 31 nauczycieli (21 z Wrocławia i 10 z
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Warszawy). Wzięło w nim udział ponad 500 uczniów, którzy zrealizowali 36
projektów społecznych.
Na zakończenie ubiegłorocznej edycji programu zorganizowane zostały gale
podsumowujące,

w których

wzięli

udział

uczestnicy

programu,

nauczyciele,

dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele instytucji edukacyjnych.
W roku szkolnym 2018/2019 do udziału w programie zgłosiło się prawie 60
nauczycieli. Ostatecznie, w szkoleniach przygotowujących do realizacji programu
wzięło udział łącznie, w Warszawie i we Wrocławiu, 49 nauczycieli. Do końca 2018 r.
nauczyciele rozpoczęli realizację cyklu 25 zajęć i brali udział w spotkaniach
wspierających realizację programu.
W realizację programu angażują się także wolontariusze z Credit Suisse.
Współpraca z wolontariuszami odbywa się na różnych poziomach, m.in. wsparcie
eksperckie w wypracowaniu materiałow dotyczących opracowania tematów z
zakresu edukacji finansowej i konsumenckiej, prowadzenie warsztatów dla
młodzieży dotyczących zarządzania projektem, prowadzenie symulowanych rozmów
rekrutacyjnych dla młodzieży oraz doradztwo w zakresie wypracowywania modelu
współpracy Fundacji z partnerami biznesowymi.
Realizacja programu planowana jest do sierpnia 2019 r.

Program „Europa z naszej ulicy”
W październiku 2017 r. rozpoczęła się realizacja

programu „Europa z naszej

ulicy”.
Program ma na celu: odkrywanie przez młodzież wspólnego europejskiego
dziedzictwa kulturowego i społecznego, rozwój postawy życzliwości, otwartości i
lepszego rozumienia innych narodowości oraz rozwój kompetencji społecznych
młodzieży.
Program adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.
Zadaniem młodych uczestników programu, będzie przygotowanie i realizacja
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projektów ukazujących związki własnej społeczności ze wspólną europejską
tradycją, historią, postaciami, wartościami, kuchnią, czy zwyczajami.
Forma projektu i prezentacji jest dowolna. Młodzież może przygotować reportaż,
słuchowisko radiowe, makietę, film (maksymalnie 5-minutowy), cykl artykułów
prasowych lub w innej formie przedstawić w jaki sposób rozumie związek swojej
lokalnej społeczności z Europą.
Program realizowany jest w formie dwuetapowego konkursu:
- pierwszy etap to zgłoszenie pomysłu, przesłanie przez młodzież opisu co i w
jakiej formie chcieliby przygotować, zrealizować i zaprezentować;
- W drugim etapie autorzy zgłoszeń najwyżej ocenionych przygotują projekty w
wybranej przez siebie formie. Jeśli realizacja projektu wiązałaby się z kosztami,
zostaną zapewnione środki finansowe na realizację.
W styczniu 2018 r. w Warszawie odbyła się prezentacja młodzieżowych
projektów, które zostały zakwalifikowane przez jury do realizacji. Spośród 11
zaprezentowanych projektów wyróżnione zostały cztery. Ich autorami jest młodzież
z Sosnowca, Rybnika, Małogoszczy i Jarocina. Wyróżnieni uczniowie, wraz z
opiekunami, zaproszeni zostali do udziału w wyjeździe do Brukseli, który odbył się w
dniach 15-18 maja 2018 r. Podczas wizyty młodzież odwiedziła m.in. siedzibę
Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE, a
także spotkała się z posłem do Parlamentu Europejskiego.
We wrześniu 2018 r. ogłoszona została druga edycja programu. Do końca
października 2018 r. wpłynęło 26 zgłoszeń młodzieżowych projektów. Spośród nich,
jurorzy wyłonili 11 projektów, których autorzy zaproszeni zostali do finałowej
prezentacji zaplanowanej na 17 stycznia 2019 r.

Program „Kreatywna młodzież”
We wrześniu 2018 r., w odpowiedzi na konkurs prowadzany przez Centrum
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy złożona została oferta PFDiM
dotycząca realizacji zadania pn. „Kreatywna młodzież”. Program „Kreatywna
młodzież" adresowany jest do młodzieży warszawskich szkół ponadpodstawowych tj.
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szkół branżowych I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących oraz do
studentów warszawskich uczelni wyższych.
Celem programu jest rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych,
sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi. Program ma
także na celu wsparcie inicjatyw i kreatywnych form działania młodych ludzi oraz
tworzenie warunków do nabywania praktycznych umiejętności pracy metodą
projektową, podczas przygotowania projektów innowacji technicznych lub innowacji
społecznych.
Program zakłada m.in. przeprowadzenie konkursu innowacji technicznych
(adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych) oraz konkursu na projekty
innowacji społecznych (adresowany do studentów).
W październiku 2018 r. oferta PFDM, zgodnie z zarządzeniem Prezydent m.st.
Warszawy, została wybrana do realizacji.

Wypracowanie standardów ochrony dzieci

Fundacja była współorganizatorem seminarium poświęconego standardom i
politykom ochrony dzieci, które odbyło się 19 września 2018 r. w Centrum Pomocy
Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W seminarium wzięli udział członkowie
Forum Darczyńców.
Podczas seminarium zaprezentowane zostały m.in. zmiany w przepisach prawa
dotyczące ochrony dzieci, obowiązki i standardy organizacji pracujących z dziećmi.
Swoją wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze podzieli się przedstawiciele
Fundacji

Dajemy

Dzieciom

Siłę,

Stowarzyszenia

Interwencji

Prawnej

oraz

Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.
Poruszone zostały także kwestie: W jaki sposób organizacje przygotowują swoich
partnerów (np. korporacyjnych) do kontaktu z dziećmi? Jakie obowiązki mają
organizacje pracujące z wolontariuszami? Jakie powinny być minimalne standardy
organizacji, która otrzymuje wparcie? (czego należy wymagać? o co pytać? jak
odciążyć w tym zakresie małe organizacje?)
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Seminarium było okazją do zweryfikowania zasad i praktyk stosowanych w
organizacjach wspierających dzieci.

Programu Obywatele dla Demokracji finansowany ze środków

Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Oficjalnie program i jego finansowanie zakończył się w kwietniu 2017, ale do 30
czerwca 2021 r. Fundacja będzie uczestniczyć w procedurach zamknięcia programu,
archiwizacji dokumentacji oraz kontroli programu przez Biuro Mechanizmu
Finansowego.
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RAPORT FINANSOWY

Pełny raport wraz z informacją dodatkową znajduje się na www.pcyf.org.pl
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DOTACJE PRZYZNANE

Stowarzyszenie Międzylesie Razem, Międzylesie, dolnośląskie

8 500 zł

„Przędziemy historię naszego miasta”

Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z siedzibą w Krzywej, Krzywa,
dolnośląskie

8 500 zł

„WodujeMY”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim, Lwówek
Śląski, dolnośląskie

8 500 zł

„Manga, Go, kamishibai czyli spotkania z elementami kultury japońskiej”

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Stoszowicach, Srebrna Góra,
dolnośląskie

8 500 zł

„Młodzieżowy Inkubator Praktycznych Talentów”

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzoziu, Brzozie, kujawsko-pomorskie

7 000 zł

„Razem łatwiej i bezpieczniej”

Unisławskie Stowarzyszenie Artystyczne, Unisław, kujawsko-pomorskie

8 500 zł

„Harmonia z przeszłości - czyli tajemnica księdza Cyryla”

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Górnej Grupie, Górna Grupa,
kujawsko-pomorskie

5 600 zł

„Gra terenowa - szlakiem mennonitów”

6 400 zł
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Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie, Lniano, kujawsko-pomorskie
„Śledztwo pewnej historii, pewnego życia- nasz dokument”

Biblioteka Samorządowa w Zelgnie, Zelgno, kujawsko-pomorskie

6 100 zł

„Biblioteka na rowerze”

Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Krzewicy, Krzewica, lubelskie

8 500 zł

„Mamy moc!”

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce, Jakubowice Murowane, lubelskie

6 500 zł

„Zachować od zapomnienia. Gmina Wólka – wczoraj i dziś.”

Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie, Adamów, lubelskie

8 500 zł

„Z seniorami za pan brat”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski,
lubelskie

8 500 zł

„Historia zapisana w kamieniu”

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, Susiec, lubelskie

8 500 zł

„Bajkoteka na kółkach”

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie Osadzie, Komarów-Osada,
lubelskie

7 600 zł

„Krajobrazowy Szlak Rowerowy”

Gubiński Dom Kultury, Gubin, lubuskie

8 500 zł

„MiksujeMY dzieła sztuki”

Stowarzyszenie Kosierz To My, Kosierz, lubuskie
„Cudze chwalimy swego nie znamy”

8 500 zł
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Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowcu, Bukowiec, lubuskie

8 500 zł

„Wszystko jest możliwe”

Gminny Szkolny Związek Sportowy w Trzcielu, Trzciel, lubuskie

8 500 zł

„Odkrywcy Lokalnych Skarbów”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice, Lubniewice, lubuskie

8 500 zł

„Oczy i uszy szeroko otwarte czyli co w gminie piszczy?”

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Leśna Kraina, Rogoziniec,
lubuskie

8 500 zł

„Od nasionek do drzew”

Ludowy Zespół Sportowy Sokół, Kalsk, lubuskie

8 500 zł

„Łączy nas Sokół”

Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy, Świdnica, lubuskie

8 500 zł

„Offline - gramy w planszówki!”

Ochotnicza Straż Pożarna w Janiszewicach, Janiszewice, łódzkie

8 500 zł

„Zagrajmy w Strażopoly”

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni, Łapczyca,
małopolskie

8 500 zł

„Planszówkowa - Gmina Bochnia”

Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie, Kozłów, małopolskie

8 500 zł

„N/M OCNE MARKI, czytane jako Nocne - Mocne Marki”

Stowarzyszenie Sportownia, Poręba, małopolskie
„Nakręcamy na Speed-Ball”

8 500 zł
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8 500 zł

Dom Kultury w Kętach, Kęty, małopolskie
„KOD na szczęście”

8 500 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu, Wojnicz, małopolskie
„Młodzi Planują Organizują i Reklamują”

8 500 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Wieprzu, Wieprz, małopolskie
„Ceramicznie - mozaikowo”

8 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie, Karniewo, mazowieckie
„Karniewski Klub Turystyczny KKT1”

Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury
Piłsudskiego w Różanie, Różan, mazowieckie

im.

Marszałka

Józefa

6 400 zł

„Qlturalnie proszę”

Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo, Andrzejewo, mazowieckie

5 700 zł

„Działm więc jestem”

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemi Odrzywolskiej, Odrzywół,
mazowieckie

8 500 zł

„W krainie Dobrogosta…”

Stowarzyszenie na Rzecz Badań, Edukacji i Rozwoju Baderoz, Nowe Iganie,
mazowieckie

8 500 zł

„Iganie w fotografii po 1918 roku”

Fundacja Mocni Mocą Nadziei, Białoskóry, mazowieckie

8 500 zł

„Samodzielni i skuteczni”

Kuźnia Inicjatyw Wiskitki.org, Jesionka, mazowieckie
„Teatralny Misz/Masz”

8 200 zł
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Stowarzyszenie Przyjaznych Brzezinie Kamień, Brzezina, opolskie

8 500 zł

„Bez Was nie ma nas, bez nas nie ma Was.”

8 500 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Gorzów Śląski, opolskie
„Animtor Kultury na 5”

8 500 zł

Miejski Dom Kultury, Olesno, opolskie
„Strefa Spontanu”

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Maraton, Giedlarowa, podkarpackie

8 500 zł

„Do grajacej szafy grosik wrzuć”

Stowarzyszenie
podkarpackie

Inicjatyw

Oświatowych

w

Wyszatycach,

Wyszatyce,

8 500 zł

„Jak za dawnych lat...”

Stowarzyszenie Poręba w Nowej Dębie, Nowa Dęba, podkarpackie

8 500 zł

„Co w Nowej Dębie piszczy”

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Sztabińskiej im. Karola Brzostowskiego,
Sztabin, podlaskie

7 100 zł

„Szkoła przetrwania, szkoła życia”

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Choroszcz,
podlaskie

8 300 zł

„Jestem dziennikarzem!”

Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie, Rajgród, podlaskie

8 500 zł

„Klub młodego quizowicza”

Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie, Szczuczyn, podlaskie
„Odjazdowa gmina - zorganizowanie trasy rowerowej”

8 500 zł
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8 500 zł

Towarzystwo Przyjaciół Białowieży, Białowieża, podlaskie
„Mural na Boku”

6 400 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Narewce, Narewka, podlaskie
„Jesteśmy stąd”

7 900 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem, Czerwone, podlaskie
„Tu moje miejsce, tu jest mój dom”

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym, Krypno
podlaskie

Kościelne,

8 500 zł

„Tańcząc w płomieniach”

Biblioteka Publiczna w Mońkach, Mońki, podlaskie

8 500 zł

„Domy, które mówią- poznajmy historię Moniek”

Stowarzyszenie ORIGO, Półkoty, podlaskie

8 500 zł

„Strefa uśmiechu-sejneńska inicjatywa młodzieżowa”

Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku, Mielnik, podlaskie

8 500 zł

„Razem podbijajmy świat”

Biblioteka Publiczna Gminy Kuźnica, Kuźnica, podlaskie

8 500 zł

„Wszystko zaczyna się w bibliotece”

Stowarzyszenie Loko-motywa, Czarna Dąbrówka, pomorskie

8 500 zł

„młodzi SUPERliderzy w natarciu”

Stowarzyszenie Szkoła z Ikrą w Czarnej Dąbrówce, Czarna Dąbrówka,
pomorskie
„Sięgamy marzeń”

8 300 zł
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Miejska Biblioteka Publiczna w Krynicy Morskiej, Krynica Morska,
pomorskie

8 300 zł

„Krynica Morska Miejsce Tajemnic - razem odkrywamy, poznajemy i
działamy”

Biblioteka Miejska im. gen. Zaruskiego w Ustce, Ustka, pomorskie

7 500 zł

„Ustka w sieci”

8 400 zł

Dom Kultury w Ustce, Ustka, pomorskie
„Aktywni online, aktywni offline - młodzieżowy kanał youtube”

8 500 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, Buczkowice, śląskie
„Zagrajmy!”

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Można inaczej, Ustroń, śląskie

8 500 zł

„Skrzynia skarbów”

8 500 zł

Stowarzyszenie Miłośników Zamarsk, Zamarski, śląskie
„Szwung młodych”

8 500 zł

Stowarzyszenie dla Rozwoju Drogowskaz, Łodygowice, śląskie
„Nie taki Robot straszny”

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie, Nowy Korczyn,
świętokrzyskie

8 500 zł

„Ponidziańska Ekipa Filmowa”

Stowarzyszenie
świętokrzyskie

Społeczno

„Przystanek Solec-Zdrój”

-

Kulturalne

Solec-Zdrój,

Solec-Zdrój,
6 500 zł
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Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Jodła w Bodzentynie, Bodzentyn,
świętokrzyskie

8 500 zł

„Radio KreSka Bodzentyn”

Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, Strawczyn,
świętokrzyskie

7 200 zł

„Zamaskowani - napad na kulturę”

Miejsko-Gminna
świętokrzyskie

Biblioteka

Publiczna

w

Radoszycach,

Radoszyce,

8 500 zł

„Artistics stops - czyli artystyczne przystanki w gminie Radoszyce”

Stowarzyszenie Razem dla Leszczkowa, Leszczków, świętokrzyskie

8 500 zł

„Siatkówka to jest to, co lubimy”

Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu, Samborzec, świętokrzyskie

6 100 zł

„Młodzieżowa Grupa Ratownicza z Samborca”

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie, Pawłów,
świętokrzyskie

7 800 zł

„Archiwum Społeczne z Plusem”

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach,
Rytwiany, świętokrzyskie

8 400 zł

„Art Przystanek”

Stowarzyszenie Inkubator Kultury, Rytwiany, świętokrzyskie

5 000 zł

„DRR - Drużyna Rytwiańskich Reporterów”

Stowarzyszenie Aktywni Korab, Staszów, świętokrzyskie
„Chcieć, to móc”

8 500 zł
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Wiejskie Centrum Kulturalno-Turystyczne w Moskorzewie, Moskorzew,
świętokrzyskie

7 800 zł

„Pasja plus Misja daje Taniec”

Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich, Banie Mazurskie,
warmińsko-mazurskie

8 500 zł

„Pozytywnie nakręcamy się w dorosłość”

Miejski Dom Kultury im. Franciszka Chruściela w Ornecie, Orneta,
warmińsko-mazurskie

8 500 zł

„Grupa do zadań specjalnych”

Gmina Biblioteka Publiczna, Jedwabno, warmińsko-mazurskie

7 000 zł

„Amatorsko? Jeszcze nam wypada”

Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Chodzież, wielkopolskie

7 400 zł

„Kto uwierzy, że w Chodzieży ...”

Biblioteka Publiczna w Bralinie, Bralin, wielkopolskie

8 500 zł

„Wędrujemy, czyli nasze stopy”

Kępiński Ośrodek Kultury, Kępno, wielkopolskie

5 900 zł

„Uczymy się śpiewać i pomagać”

Stowarzyszenie Kulturalne Euro-Art, Kępno, wielkopolskie

7 000 zł

„Magiczne szycie barwi twoje życie”

Pasją Pisani, Grzegorzew, wielkopolskie

8 500 zł

„Projekt JA, czyli grzegorzewskie metamorfozy”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kleczewie, Kleczew, wielkopolskie
„Siedemdziesiąt kadrów na siedemdziesięciolecie Biblioteki”

6 700 zł
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Zbąszyńskie Centrum Kultury, Zbąszyń, wielkopolskie

8 500 zł

„Dawno, dawno temu... nie tak daleko. O zbąszyńskich legendach słów
kilka.”

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im.
Przemysława II w Rogoźnie, Rogoźno, wielkopolskie

7 800 zł

„Podziel się talentem!”

Fundacja Animacja, Pleszew, wielkopolskie

8 500 zł

„Przystanek Chocz”

Stowarzyszenie Żarek, Drawsko Pomorskie, zachodniopomorskie

8 500 zł

„Medical Camp”

Stowarzyszenie Społeczno- Edukacyjno- Kulturalne Młodzieżowa Orkiestra
Dęta w Płotach, Płoty, zachodniopomorskie

8 500 zł

„Śladami naszej kultury!”

Stowarzyszenie Stacja Kultura w Bornem Sulinowie, Borne Sulinowo,
zachodniopomorskie

8 500 zł

„Kawał nieba w gębie.”

Stowarzyszenie SZOK - Skuteczni, Zdecydowani, Operatywni, Kreatywni,
Radlin, śląskie

15 000 zł

„Kuchenne maszkiecenie”

Stowarzyszenie tuczno - moje małe Kujawy, Tuczno, kujawsko-pomorskie

13 000 zł

„Impossible?... a jednak możliwe!”

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, Stoczek Łukowski,
lubelskie
„Wygraj sukces”

20 000 zł
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Unisławskie Towarzystwo Historyczne, Unisław, kujawsko-pomorskie

20 000 zł

„Kadry z przeszłości”

Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii, Błażowa, podkarpackie

18 600 zł

„Strach III - Inspirujący”

Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, Ełk, warmińsko-mazurskie
„Organizacja Warmińsko-Mazurskiej Konferencji RS i przeprowadzenie
Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2018 w regionie północno wschodnim

32 000 zł

”

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Opole, opolskie
32 000 zł
„Organizacja Dolnośląskiej Konferencji RS i przeprowadzenie Regionalnego
Konkursu Grantowego Równać Szanse 2018 w regionie południowo zachodnim”

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Zbydniów, podkarpackie
32 000 zł
„Organizacja Lubelskiej Konferencji RS i przeprowadzenie Regionalnego
Konkursu Grantowego Równać Szanse 2018 w regionie południowo wschodnim”

Stowarzyszenie Światowid, Małachowo Szemborowice, wielkopolskie
32 000 zł
„Organizacja Wielkopolskiej
Konferencji RS i
przeprowadzenie
Regionalnego Konkursu Grantowego Równać Szanse 2018 w regionie północno zachodnim”

Stowarzyszenie Bardo. Kultura, Bardo, dolnośląskie

5 000 zł

„Gdzie jest ich miejsce - o młodzieży w gminie Bardo. Lokalne Forum
Programu Równać Szanse”

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie, Lubiewo, kujawsko-pomorskie

3 400 zł

„Kierunek młodzi”
Stowarzyszenie Razem dla Bełżyc, Bełżyce, lubelskie
„I Lokalne Forum Razem dla Młodych”

5 000 zł
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5 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Suścu, Susiec, lubelskie
„Nic o nas bez nas - czyli I susieckie forum lokalne o młodzieży”

5 000 zł

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec Działajmy Razem, Bukowiec, lubuskie
„Młodzież - tajemnica czy wiedza?”

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich
Szansa, Bircza, podkarpackie

5 000 zł

„Forum Lokalne Bircza - Odkryj młodzież!”

5 000 zł

Stowarzyszenie Lolek w Kupnie, Kupno, podkarpackie
„Wyloguj się i zacznij działać”

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym, Krypno
podlaskie

Kościelne,

5 000 zł

„Porozmawiajmy o młodzieży”

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach,
Rytwiany, świętokrzyskie

4 000 zł

„Otwarcie dla młodych.”

2 600 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, Kępno, wielkopolskie
„Forum dla młodych”

Stowarzyszenie
świętokrzyskie

Wspierania

Inicjatyw

Lokalnych

Skała,

Lasocin,

7 000 zł

„Nic o nas bez nas. O młodzieży i dla młodzieży z Gminy Łopuszno.”

Fundacja Znajdź Cel, Pęgów, dolnośląskie

7 000 zł

„Lokalne Forum-Zróbmy to Razem dla Młodych w Gminie Oborniki Śląskie”

Fundacja Animacja, Pleszew, wielkopolskie
„Młodzi Współdecydują - Nasza Diagnoza”

7 000 zł
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8 500 zł

Stowarzyszenie Fundus Glacensis, Kudowa Zdrój, dolnośląskie
„Niepodległe smaki, dźwięki i obrazy.”

8 500 zł

Fundacja Znajdź Cel, Pęgów, dolnośląskie
„Kto Ty jesteś ...?”

Stowarzyszenie MiŚ - My i Świat, Zbrachlin, kujawsko-pomorskie

6 900 zł

„Łączy nas wolność”

Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie
Równe szanse, Złotniki Kujawskie, kujawsko-pomorskie

7 700 zł

„Złotnickie Spotkania z Niepodległą”

Stowarzyszenie Inkubator Kreatywności Społecznej, Stoczek Łukowski,
lubelskie

8 500 zł

„Młodzieżowa Aleja Niepodległości”

Stowarzyszenie Wsi Bukowiec Działajmy Razem, Bukowiec, lubuskie

8 500 zł

„Zaszyfrowana wiadomość.”

Stowarzyszenie Chociszewo
Chociszewo, lubuskie

-

Wspólna

Przyszłość

w

Chociszewie,

8 500 zł

„Moja niepodległa”

Dobro Kultury- Fundacja
Kulturowego, Słubice, lubuskie

dla

Ochrony

Europejskiego

Dziedzictwa

8 500 zł

„Dla Niepodległej”

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźniu Filia Biblioteczna w Kliczkowie
Małym, Kliczków Mały, łódzkie
„Droga do wolności”

8 500 zł
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Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Wieruszowie, Wieruszów, łódzkie

im.

Władysława

Reymonta

w

8 500 zł

„650/2018 mamy to!”

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni, Łapczyca,
małopolskie

8 500 zł

„Cieszmy się wolnością”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rzepiennik Strzyżewski Nasza
Przyszłość, Rzepiennik Strzyżewski, małopolskie

7 200 zł

„Galicyjski cosplay historyczny”

Fundacja Mocni Mocą Nadziei, Białoskóry, mazowieckie

8 500 zł

„Do granic Polski- aktywnie świętujemy 100 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości.”

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich
Szansa, Bircza, podkarpackie

8 000 zł

„Być jak Ona - Niepodległa”

Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego Van Pur, Rakszawa, podkarpackie

8 500 zł

„Realizacja filmu Zdradziły go buty.”

Stowarzyszenie Podkarpacka Strefa Edukacji i Kultury Wstęp Wolny,
Ulanów, podkarpackie

8 500 zł

„Wielka Ksiąga Niepodlegości”

8 000 zł

Dom Kultury w Ustce, Ustka, pomorskie
„Młodzi Niepodlegli - koncert oraz videoklipy”

Stowarzyszenie
świętokrzyskie

Wspierania

Inicjatyw

Lokalnych

„Niepodległość: Poznać. Zrozumieć. Docenić. Korzystać.”

Skała,

Lasocin,

8 500 zł
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Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, Piekoszów, świętokrzyskie

8 500 zł

„Wolno malować”

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko, Mosina, wielkopolskie

8 500 zł

„Rzeczpospolita Młodzieżowa”

Biblioteka Publiczna w Bralinie, Bralin, wielkopolskie

8 500 zł

„Latająca Galeria SZATNIA”

Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej, Chodzież, wielkopolskie

6 300 zł

„Listy do przyszłości”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, Kępno, wielkopolskie

8 500 zł

„Fantastyczna historia Kępna”

Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina, Kotlin, wielkopolskie

8 500 zł

„Pomidorowy Szlak Niepodległościowy”

Biblioteka Publiczna Gminy Kotlin, Kotlin, wielkopolskie

8 500 zł

„Rowerowa Niepodległa”

Stowarzyszenie Ziemia Krobska, Krobia, wielkopolskie

8 500 zł

„Krobski pociąg do niepodległości”

Zbąszyńskie Centrum Kultury, Zbąszyń, wielkopolskie

8 500 zł

„Kieszonkowe muzeum niepodległego Zbąszynia”

Stowarzyszenie Stacja Kultura w Bornem Sulinowie, Borne Sulinowo,
zachodniopomorskie
„Świadkowie łubowskiej historii”

8 500 zł
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Fundacja Znajdź Cel, Pęgów, dolnośląskie

40 000 zł

„Przy"GOTUJ" się”

Stowarzyszenie na Rzecz Środowiska Lokalnego Gminy Złotniki Kujawskie
Równe szanse, Złotniki Kujawskie, kujawsko-pomorskie

36 000 zł

„Złotnicka Twierdza Szyfrów”

Stowarzyszenie Przyjaciele Wronia, Wronie, kujawsko-pomorskie

40 000 zł

„Piotruś Pan równa szanse”

Centrum Kultury i Biblioteki w Szczańcu, Szczaniec, lubuskie

35 000 zł

„Mój świat, mój teatr, moje przedstawienie.”

Stowarzyszenie Miłośników Aktywności, Lipnica Górna, małopolskie

38 500 zł

„Kulinarna KoByLanKa”

Myślenickie Towarzystwo Kultury, Myślenice, małopolskie

39 500 zł

„Myślenicka Młodzieżowa Mapa Miasta Miejsce Myślenice – moje miejsce w
Małopolsce”

Stowarzyszenie na rzecz Gminy Brzeszcze Brzost, Brzeszcze, małopolskie

40 000 zł

„Odnaleźć inspiracje, czyli być jak Bear Grylls, Wojciech Cejrowski i
Martyna Wojciechowska”

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku
Strzyżewskim, Rzepiennik Strzyżewski, małopolskie

40 000 zł

„Star Wars'y, UV'y i Znicze”

Strzelecki Ośrodek Kultury, Strzelce Opolskie, opolskie

40 000 zł

„Miejska dżungla naszych filmowych marzeń”

Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego Van Pur, Rakszawa, podkarpackie
„Z technologią w kulturę”

40 000 zł
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Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Przystań, Ulanów, podkarpackie

34 000 zł

„Kuferek gier”

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji na Obszarach Wiejskich
Szansa, Bircza, podkarpackie

34 000 zł

„Hey- Help Escape Yourself!”

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku, Chmielnik, podkarpackie

36 300 zł

„Obieżyświat”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Sami dla siebie w Gorzycach,
Gorzyce, podkarpackie

36 000 zł

„Bądźmy dalEKOwzroczni”

Stowarzyszenie Grupa Młodych Archeologów z Brus, Brusy, pomorskie

40 000 zł

„Wehikuł czasu”

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie, Sławków, śląskie

39 000 zł

„SŁAWni KOWale KULtury”

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z siedzibą w Radlinie, Radlin, śląskie

40 000 zł

„Nasza Arto-Strefa”

Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury, Pińczów, świętokrzyskie

40 000 zł

„Baza w Archiwum - przestrzeń dla młodych.”

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie, Krasocin, świętokrzyskie

38 500 zł

„Postawcie na młodzież!”

Fundacja Edukacji i Rozwoju Centrum Wszechświata, Rosko, wielkopolskie
„Notecki Camp Janka z Czarnkowa”

37 000 zł
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Stowarzyszenie
wielkopolskie

Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Kreatywni, Piaski,

39 900 zł

„Pociąg do…”

40 000 zł

Stowarzyszenie Przyszłość Kotlina, Kotlin, wielkopolskie
„Pomidorowa Kamera, czyli pomidorowe 4 pory roku”

33 400 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, Kępno, wielkopolskie
„Strefa Młodych”

37 000 zł

Stowarzyszenie NonStop, Grzegorzew, wielkopolskie
„Mythbusters”

35 000 zł

Fundacja Podaruj moc, Trzebaw, wielkopolskie
„Rokowa Sowa”

Ogólnopolskie
wielkopolskie

Stowarzyszenie

Z

Muzyką

Do

Ludzi,

Nowieczek,

30 000 zł

„Zaloguj Marzenia, wersja beta”

29 200 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzycy, Dobrzyca, zachodniopomorskie
„Jak Wojtek został strażakiem...”

Stowarzyszenie
zachodniopomorskie

Na

Rzecz

Rozwoju

Sołectwa

Giżyn,

Giżyn,

35 800 zł

„Jak śliwka w kompot...”

Stowarzyszenie Nasza Gmina Susiec, Susiec, lubelskie

5 000 zł

„What's Happening? Kolorowy miszmasz pomysłów”

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Lubniewice, Lubniewice, lubuskie
„Disco jest blisko”

5 000 zł
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5 000 zł

Biblioteka - Centrum Kultury w Szczuczynie, Szczuczyn, podlaskie
„Młodzieżowa Maskotka - Stacja Animacja”

5 000 zł

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie, Sławków, śląskie
„MoTYwacjyjny kop!”

5 000 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach, Buczkowice, śląskie
„Złap Bakcyla”

Stowarzyszenie
wielkopolskie

Rozwoju

Ziemi

Grzegorzewskiej,

Grzegorzew,

5 000 zł

„Speedball to My!”

8 000 zł

Stowarzyszenie Pozytywnie zakreceni, Skarpa, kujawsko-pomorskie
„Zielony Zakątek”

7 300 zł

Wieruszowski Dom Kultury, Wieruszów, łódzkie
„Eko-patrol”

7 500 zł

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Impet, Łęczyca, łódzkie
„Zielone sfery okiem kamery”

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Wieruszowie, Wieruszów, łódzkie

im.

Władysława

Reymonta

w

6 500 zł

„Wieruszowscy EKO gracze”

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojniczu, Wojnicz, małopolskie

8 000 zł

„Bądź EKO na co dzień!”

Fundacja Wspierania Rozwoju Lokalnego Van Pur, Rakszawa, podkarpackie
„Gra terenowa - Szlakiem rakszawskich pomników”

6 400 zł
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Gminny Ośrodek Kultury w Grabowie, Grabowo, podlaskie

7 200 zł

„Śnieci– rozwiążmy problem grabowskich śmieci”

Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, Czernica, śląskie

8 000 zł

„CiEKOwostki”

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych z siedzibą w Radlinie, Radlin, śląskie

7 000 zł

„Eko-logiczni”

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kępnie, Kępno, wielkopolskie

8 000 zł

„Eko - My!”

Fundacja Animacja, Pleszew, wielkopolskie

6 100 zł

„EKO Choczanie”

W ww. zestawieniu nie zostały uwzględnione zwroty niewykorzystanych dotacji.

