FUNDUSZE NA DZIAŁANIA NA RZECZ SENIORÓW
Każdy mieszaniec Leszna ma wiele możliwości realizowania swoich pasji i pomysłów.
Jeśli pomysły te dotyczą działań skierowanych do ogółu społeczeństwa i mają na celu
rozwiązanie jakiegoś społecznego problemu, możemy starać się o pozyskanie dla nich
wsparcia finansowego. Na stronie Miasta Leszna www.leszno.pl w zakładce „NGO
Organizacje Pozarządowe” zamieszczane są informacje o aktualnych konkursach/grantach
m.in. dla stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych. Jeśli masz pomysł na ciekawe
i potrzebne seniorom działania, chcesz je zrealizować, ale potrzebujesz funduszy, zaglądaj na
naszą stronę!
Jeśli wcześniej niż my trafiłeś na ciekawe ogłoszenie o konkursie, podziel się z nami tą
informacją, a my umieścimy ją na naszej stronie internetowej, by inni seniorzy i organizacje
działające na ich rzecz mogli z niej skorzystać!
FUNDUSZE SAMORZĄDOWE
 Konkursy ofert
Zasady ogłaszania konkursów ofert szczegółowo reguluje ustawa o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.[1]) która nakłada na organy administracji publicznej obowiązek
współpracy z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych określonych
w art. 4 wyżej wymienionej ustawy. Realizacja zadań publicznych może odbywać się
poprzez powierzenie realizacji zadania, w ramach czego organ w całości finansuje
zlecone zadanie lub wsparcie (dofinansowanie) jego wykonania przez organizacje
pozarządowe prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej tematyką
konkursu ofert.
Więcej informacji na stronie www.leszno.pl oraz www.mopr.leszno.sisco.info
 Inicjatywa lokalna
Inicjatywa lokalna – to nowa forma współpracy Miasta Leszna z mieszkańcami, w celu
wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta.
Podstawami prawnymi inicjatywy lokalnej są:
1) Uchwała Nr IX/128/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie:
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
2) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Rozdział 2a, art. 19b – 19h, zwana dalej Ustawą.
Inicjatywa lokalna może dotyczyć:


działalności charytatywnej,
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podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 promocji i organizacji wolontariatu,
 edukacji, oświaty i wychowania,
 działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspierania i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa),
 ochrony przyrody , w tym zieleni miejskiej (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego),
 porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Kto może składać wnioski? Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy miasta Leszna
bezpośrednio, mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych
mających siedzibę na terenie miasta Leszna oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy.

Więcej informacji na stronie www.leszno.pl
FUNDUSZE RZĄDOWE:
 Program ASOS (http://www.mpips.gov.pl/seniorzyaktywne-starzenie/rzadowyprogram-asos/)
 Program FIO (http://www.pozytek.gov.pl/FIO,379.html)
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
uwzględnia wewnętrzne zróżnicowanie populacji osób starszych i promuje działania mające
na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu
społecznym oraz działania ukierunkowane na osoby o ograniczonej samodzielności.
Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia
się poprzez aktywność społeczną. Program ma przyczyniać się do pełniejszego korzystania
z potencjału społeczno-zawodowego osób starszych, aby mogły one pełnić różne role
społeczne w życiu publicznym. Ważne jest również uwzględnienie w działaniach ograniczeń
wynikających z barier funkcjonalnych, na które narażone mogą być osoby starsze.
Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:
Cel szczegółowy 1 – Zwiększenie różnorodności i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla
osób starszych:
 tworzenie ofert odpowiadających problemom osób starszych znajdujących się w trudnej
sytuacji, w tym w szczególności w procesie wykluczenia społecznego,
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 promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla
zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej
sytuacji,
 tworzenie specjalnej oferty dydaktycznej oraz nowych form inicjatyw edukacyjnych,
odpowiadających na potrzeby osób starszych, w tym szczególności w procesie
wykluczenia społecznego.
 rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej.
Cel szczegółowy 2 – Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej
osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej, m.in. pogłębianie
wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz
z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości.
Cel szczegółowy 3 – Rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym
upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym,
w tym udział osób starszych w kształtowaniu polityk i publicznej.
Cel szczegółowy 4 – Zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz
wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:
 rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku
podeszłego potrzeb, w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności,
 rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.
Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) jest instrumentem programowym
i finansowym zwiększającym dynamikę rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz
przejawem, wypracowanej w partnerstwie publiczno-społecznym, troski o rozwój aktywności
obywatelskiej i potrzeby wzmocnienia miejsca i roli trzeciego sektora w realizacji zadań
publicznych. Jego horyzontalny wymiar potwierdził ogromną różnorodność sektora
organizacji pozarządowych, zarówno pod względem wyznaczonych misji i celów, jak
i wewnętrznego potencjału, doświadczenia, zdolności absorpcyjnych, zasięgu, środowiska
i sprawności działania oraz położenia geograficznego poszczególnych podmiotów.
Program FIO dzieli się na pięć priorytetów:
 Małe inicjatywy
 Aktywne społeczeństwo
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 Aktywni obywatele
 Silne organizacje pozarządowe
 Pomoc techniczna
FUNDUSZE EUROPEJSKIE:
 Fundusze strukturalne UE (www.funduszestrukturalne.gov.pl)
 Europejski Fundusz Społeczny (www.efs.gov.pl)
 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego (www.eog.gov.pl)
 Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl)

FUNDACJE BANKOWE
Ważną grupą darczyńców, która wspomaga organizacje pozarządowe są tzw. fundacje
bankowe, czyli fundacje powołane przez instytucje bankowe, na przykład:
Fundacja BGŻ
Fundacja BGŻ podejmuje działania na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa
Bank. Fundacja została powołana min. w celu:
 prowadzenia wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym
podejmowania i wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury,
pomocy społecznej i ochrony zdrowia
 wspierania i propagowania inicjatyw służących podnoszeniu poziomu edukacyjnego
społeczeństwa
 wspierania idei wolontariatu oraz popularyzacji tej formy w środowisku bankowym
i finansowym.
Fundacja Banku Ochrony Środowiska
Fundacja współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami, administracją
publiczną i mediami, w ramach:
 promocji i wsparcia rekrutacji do poszczególnych projektów
 współorganizacji i współfinansowania wybranych konkursów edukacyjnych.
Fundacja BRE Banku
Fundacja koncentruje się na wspieraniu projektów z obszarów:
 Nauki i edukacji
 Ochrony zdrowia i opieki społecznej
 Kultury i dziedzictwa narodowego
Adresatami pomocy ze strony Fundacji mogą być, min.:
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organizacje społeczne i instytucje realizujące programy w zakresie podnoszenia
poziomu wiedzy i przedsiębiorczości
 Osoby chore i wymagające opieki specjalistycznej
 Organizacje charytatywne i ich podopieczni
 Instytucje zajmujące się propagowaniem kultury, opieką nad dziełami sztuki oraz
ochroną zabytków.
Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
Fundacja wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju
lokalnego. W ramach Programu udzielane są dofinansowania instytucjom non-profit na
przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:
Edukacja
 Innowacje w edukacji
 Edukacja ekonomiczna
 Dziedzictwo kulturowe i tradycje
Rozwój lokalny
 Priorytety opieki zdrowotnej
 Polityka społeczna
 Nauka przedsiębiorczości.
Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona
Zakres działalności charytatywnej i społecznej Fundacji obejmuje wspieranie działań
w zakresie min.:
 niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym
 popularyzowania wiedzy bankowej
 upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych
 upowszechniania kultury.
Fundacja BNP Paribas
Fundacja BNP Paribas inicjuje i prowadzi projekty o charakterze charytatywnym. Głównym,
bieżącym obszarem działania fundacji jest przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym.
Fundacja PKO Banku Polskiego
Fundacja PKO Banku Polskiego działa na rzecz dobra publicznego min. w zakresie: oświaty,
pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, działalności wspomagającej
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Fundacja Narodowego Banku Polskiego
Fundacja Narodowego Banku Polskiego prowadzi i wspiera projekty, które rozwijają edukację
ekonomiczną i przyczyniają się do jej upowszechnienia. Fundacja NBP realizuje ten cel
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zarówno poprzez własne projekty, jak i poprzez udzielanie wsparcia inicjatywom innych
instytucji, stowarzyszeń i osób.
O aktualnych konkursach informujemy na stronie internetowej www.leszno.pl, w zakładce NGO –
organizacje pozarządowe w przygotowanej dla Państwa specjalnej wyszukiwarce.
Jeśli chcecie się Państwo zapoznać z aktualnymi konkursami, w których można uzyskać
dofinansowanie na swoje działania, zapraszamy do Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta
Leszna, Al. Jana Pawła II 21 a. Współpraca z organizacjami pozarządowymi (pokój nr 1, na parterze)
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