
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

FUNDUSZE DLA 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 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 LOKALNE 
Konkursy ofert  
Zasady ogłaszania konkursów ofert szczegółowo reguluje ustawa o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. 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 mopr.leszno.sisco.info 
Małe granty 

Wnioski o „małe granty” można składać przez cały rok, są one przyznawane  w zależności od 

posiadanych przez Miasto środków. Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania 

publicznego nie może przekroczyć 10.000 zł;  Zadanie publiczne musi być realizowane w 

okresie nie dłuższym niż 90 dni. Łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej 

organizacji pozarządowej, w trybie pozakonkursowym, w danym roku kalendarzowym, nie 

może przekroczyć 20.000 zł. 

Inicjatywa lokalna 

Inicjatywa lokalna – to jedna z form współpracy Miasta Leszna z mieszkańcami, w celu 

wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. 

Podstawami prawnymi inicjatywy lokalnej są: 

1) Uchwała Nr XIX/253/2016 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 marca 2016 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 dnia 26.02.2016 Poz. 239) , Rozdział 2a, art. 19b – 19h, zwana dalej Ustawą. 

http://www.leszno.pl/
http://www.leszno.pl/


  

 

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 

 

 

http://www.leszno.pl/


  

 

 
 



  

 

FUNDUSZE RZĄDOWE: 

 Program ASOS www.mpips.gov.pl 

 Program FIO www.pozytek.gov.pl 

 

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, 

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: 

 

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 cztery Priorytety: 

- Małe inicjatywy 
- Aktywne społeczeństwo 
- Aktywni obywatele 
- Silne organizacje pozarządowe 
 
 
 
 
 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE: 

 Fundusze Europejskie www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 Europejski Fundusz Społeczny http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/efs/ 

 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego  www.eog.gov.pl  

 Erasmus +  www.erasmusplus.org.pl 

System informowania o Funduszach Europejskich w Internecie 

Na Portalu Funduszy Europejskich znajdują się  przekierowania do stron wszystkich instytucji 
zajmujących się zarządzaniem środkami UE.  Serwisy poszczególnych programów w nowej 
odsłonie dostępne są pod następującymi adresami: 

 Portal Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
 Serwis Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-20 – www.pois.gov.pl 
 Serwis Programu Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl 
 Serwis Programu Polska Cyfrowa –www.polskacyfrowa.gov.pl 
 Serwis Programu Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl 
 Serwis Programu Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl 
 Serwis Programu Pomoc Techniczna 2014-20 – www.popt.gov.pl 
 Serwis Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-20 –www.ewt.gov.pl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eog.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
http://www.pois.gov.pl/
http://www.poir.gov.pl/
www.polskacyfrowa.gov.pl
http://www.power.gov.pl/
http://www.polskawschodnia.gov.pl/
http://www.popt.gov.pl/
www.ewt.gov.pl


  

 

 
 
FUNDACJE BANKOWE 
Ważną grupą darczyńców, która wspomaga organizacje pozarządowe są tzw. fundacje 
bankowe, czyli fundacje powołane przez instytucje bankowe, na przykład:  
 
FUNDACJA BGŻ BNP PARIBAS 
Fundacja BGŻ BNP Paribas działa od 2006 roku, powstała z połączenia Fundacji BGŻ i Fundacji 
BNP Paribas ,została powołana w celu:  
- prowadzenia  działalności społecznie użytecznej  w zakresie edukacji, kultury oraz 
solidarności społecznej 

- podejmowanie  i wspieranie  inicjatyw na rzecz kształtowania postaw obywatelskich oraz 
rozwoju przedsiębiorczości i świadomości finansowej 

- wspieranie  idei wolontariatu oraz popularyzację tej formy zaangażowania w sektorze 
finansowym, a także rozwój wolontariatu pracowniczego w Banku.  

Więcej informacji: www.bgzbnpparibas.pl/fundacja 
Kontakt:  
Fundacja BGŻ BNP Paribas  
Kasprzaka 10/16 lok. 336  
01-211 Warszawa  
tel.: 22 562 19 02  
e-mail: fundacja@bgzbnpparibas.pl  
 
 
FUNDACJA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA 
Fundacja BOŚ podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska, promowania ekologii oraz 
zrównoważonego rozwoju. Fundacja jest organizacją pozarządową i oddzielną instytucją od 
Banku Ochrony Środowiska, który jednak pozostaje głównym Fundatorem.  
Programy realizowane w Fundacji podzielone są na trzy nurty: prozdrowotny „Aktywnie po 

zdrowie”, proekologiczny „Ekologia” i wspierający wolontariat pracowniczy w BOŚ Banku. W 

ramach programów możliwe jest m.in. otrzymanie grantu, wzięcie udziału w programach czy 

konkursach edukacyjnych i informacyjnych. 

Więcej informacji: www.fundacjabos.pl  
Kontakt:  
Fundacja Banku Ochrony Środowiska  
al. Solidarności 104  
01-016 Warszawa  
tel.: 22 532 71 94  
fax: 22 532 71 92  
biuro@fundacjabos.pl 
 
 
 
 

mailto:biuro@fundacjabos.pl


  

 

FUNDACJA BANKOWA IM. LEOPOLDA KRONENBERGA 
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w 
zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. Prowadzi  szereg własnych programów, a także 
wspiera wartościowe inicjatywy realizowane przez inne organizacje na terenie całego kraju, 
w tym szczególnie te o wymiarze lokalnym. W ciągu 20 lat działalności odbiorcami  
programów stało się ponad 10 mln Polaków. 
Zadania realizowane są  między innymi poprzez:   
- Udzielanie wsparcia stowarzyszeniom i fundacjom skutecznie działającym w zakresie 
edukacji i rozwoju lokalnego oraz działającym na rzecz zreformowania edukacji 
ekonomicznej i nauki przedsiębiorczości w celu dostosowania jej do potrzeb gospodarki 
rynkowej,  
-Dotowanie szczególnie wartościowych działań edukacyjnych w zakresie kultury,  
ze szczególnym uwzględnieniem muzyki i dziedzictwa kulturowego,   
- Tworzenie nowoczesnych programów edukacyjnych,  
- Upowszechnianie idei wolontariatu pracowniczego,  
- Przyznawanie nagród osobom zasłużonym na polu ekonomii oraz ochrony dziedzictwa           
kulturowego,  
- Aktywną działalność na polu organizacji pozarządowych, między innymi w European   
Foundation Centre, Forum Darczyńców w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  
Fundacja dofinansowuje, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak 
m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady.  
 
O dotacje mogą wnioskować:  
fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki,  

Więcej informacji: www.citibank.pl  
 
Kontakt:  
Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy 
ul. Traugutta 7/9  
00-067 Warszawa  
tel.: 22 826 83 24  
e-mail: poczta@kronenberg.org.pl  
 
 
FUNDACJA BANKOWA IM. DR. MARIANA KANTONA 
Fundacja Bankowa prowadzi szeroką działalność charytatywną i społeczną. Cele statutowe 
Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie:  oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, 
przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, 
popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i 
działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.  
 
Kontakt:  
Fundacja Bankowa im. dr Mariana Kantona  
Grzybowska 53/57  
00-950 Warszawa  

mailto:poczta@kronenberg.org.pl


  

 

tel.: 22 656 06 80  
fax: 22 656 06 84  
e-mail: info@pekao.com.pl 
 
 
FUNDACJA PKO BANKU POLSKIEGO 
Celem Fundacji PKO Banku Polskiego, jest działanie w imieniu Banku i Grupy Banku na rzecz 

dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji 

zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności wspomagającej rozwój 

wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku 

bankowym i organizacji wolontariatu. 

Więcej informacji: www.fundacjapkobp.pl  
Kontakt:  
Fundacja PKO Banku Polskiego  
ul. Puławska 15  
02-515 Warszawa  
tel.: 22 580 32 85  
fax: 22 580 33 76 , e-mail: fundacja@pkobp.pl 
 

FUNDACJA "DBAM O ZDROWIE"   
Fundacja realizuje swoje cele poprzez finansowanie w całości lub części zakupu leków oraz 
środków medycznych osobom w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, związanej z 
koniecznością przyjmowania medykamentów. Swoją działalnością obejmuje teren całego 
kraju.  
Oprócz działalności wspierającej bezpośrednio osoby indywidualne, Fundacja „Dbam o 
Zdrowie” jest organizatorem corocznego Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, 
skierowanego do organizacji pożytku publicznego z sektora ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej. Ideą, która przyświeca projektowi jest zintensyfikowanie działań prowadzących 
do niwelowania barier w dostępie do leków, a tym samym spowodowanie, aby większą ilość 
osób było stać na wykupienie niezbędnych medykamentów 
Więcej informacji: www.fundacja.doz.pl  
 
Kontakt:  
Fundacja "Dbam o Zdrowie"  
Siedziba:  
03-046 Warszawa, ul. Kupiecka 11  
Biuro:  
91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3  
(wyłączny adres do korespondencji)  
tel.: 42 200 75 50  
fax: 42 200 78 99  
e-mail: fundacja@doz.pl 
 
 
 

mailto:info@pekao.com.pl
mailto:fundacja@pkobp.pl
https://www.fundacjapkobp.pl/
mailto:fundacja@doz.pl


  

 

FUNDACJA NEUCA  
Kluczowym celem, jaki sobie stawia Fundacja NEUCA Dla Zdrowia jest dążenie do poprawy 

zdrowia i związanej z tym jakości życia społeczeństwa. Fundacja działa na rzecz rozwoju 

opieki farmaceutycznej i opieki zdrowotnej 

Fundacja NEUCA Dla Zdrowia udziela pomocy w następujących formach:  
dotacje finansowe , darowizny rzeczowe (leki, sprzęt medyczny, artykuły higieniczne, środki 
transportu itp.); wsparcie w postaci kampanii edukacyjnych.  
Więcej informacji: www.fundacjaneuca.pl  
 
Kontakt:  
FUNDACJA NEUCA DLA ZDROWIA  
ul. Szosa Bydgoska 58  
87-100 Toruń  
tel.: 56 669 40 00  
kontakt@fundacjaneuca.pl 
 
FUNDACJA TAURON 
Celem Fundacji TAURON jest działalność na rzecz dobra publicznego, głównie w zakresie 

edukacji, oświaty i wychowania oraz nauki, a dodatkowo w zakresie ochrony zdrowia, 

rozwoju gospodarki, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, sportu i rekreacji, ochrony 

środowiska, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz pomocy i organizacji 

wolontariatu. Jest to fundacja korporacyjna, działająca w oparciu o pozyskane środki oraz 

działania dobroczynne pracowników, podejmowane w ramach wolontariatu pracowniczego.  

Więcej informacji na  www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx 

Kontakt  
Fundacja TAURON 
ul. Ks. Piotra Ściegiennego 3 
40-114 Katowice 
e-mail: biuro@fundacjatauron.pl 
 
 
FUNDACJA ENEA 
Fundacja ENEA  udziela  wsparcia finansowego, rzeczowego lub osobowego projektom 

niezwiązanym z działalnością gospodarczą (non-profit). Rozwój dzieci i młodzieży, 

aktywizacja obszaru edukacji, sportu i promocja zdrowego trybu życia – to kluczowe obszary 

działania Fundacji Enea. Fundacja realizuje politykę społecznej odpowiedzialności biznesu 

Grupy Enea, m.in., poprzez: wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie 

użyteczną, przekazywane jako pomoc finansowa, rzeczowa, jak i polegająca na 

zaangażowaniu wolontariuszy Fundacji w realizację projektów beneficjentów, wsparcie 

pracowników Grupy Enea, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. 

Więcej informacji na 

mailto:kontakt@fundacjaneuca.pl
http://www.fundacjatauron.pl/Strony/start.aspx
mailto:biuro@fundacjatauron.pl


  

 

 www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/dzialalnosc-fundacji 

Kontakt 

Fundacja Enea  

ul. Górecka 1, 

60-201 Poznań 

e-mail: fundacja@enea.pl 

 

ADAMED DLA SENIORA 

Grupa Adamed dofinansowuje projekty związane z aktywizacją seniorów.  

Kontakt  

Fundacja Grupy Adamed 

Ul. Karowa 31 a  

00-324 Warszawa  

e-mail biuro@fundacjagrupyadamed.pl 

ul. Karowa 31A 

00-324 Warszawa 

Tel: +48 22 486 42 30 

 

 
 

 Masz pytania? Nie wiesz jak wypełnić  wniosek? 
Zgłoś się do Biura Pełnomocnika ds. współpracy z Organizacjami Pozarządowymi!  

http://www.enea.pl/pl/grupaenea/odpowiedzialny-biznes/dzialalnosc-fundacji
mailto:fundacja@enea.pl


  

 

 
 
 
Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na działalność organizacji: 
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
prowadzi doradztwo dla organizacji trzeciego sektora w zakresie:  
- poszukiwania źródeł finansowania projektów organizacji pozarządowych (środki          
krajowe, środki unijne, programy Unii Europejskiej i inne)  
- konsultacji założeń projektowych (cele, działania, rezultaty, harmonogram, budżet) 
- pomocy w kreowaniu pomysłów projektowych 
- tworzenia i prowadzenia projektów partnerskich. 
 
Doradztwo prowadzone jest po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.  
 
KONTAKT:  
Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  
Urząd Miasta Leszna  
Al. Jana Pawła II 21a  
tel. 65 529 54 03 
 
 


