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Wnioski z diagnozy: 
• Brak oferty na wsiach i małych miastach 

• Problem dotarcia do potencjalnie 
zainteresowanych 

• Brak działań, które spowodowałyby większe 
zainteresowanie lokalnych władz sprawami 
osób starszych 

• Niewystarczająca liczba działań o charakterze 
międzypokoleniowym 

• Mała oferta działań na rzecz wolontariatu 
osób starszych 



 

 

 

 

Co to jest projekt ? 

 

      Problem; Potrzeba                   PROJEKT 

 

 

                            



Finansowanie projektów: 

• Środki finansowe z poziomu centralnego 
(budżet państwa – program ASOS, Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich; fundusze unijne; 
fundusze norweskie; fundusze PFRON) 

• Środki finansowe z poziomu regionalnego 
(wsparcie ze strony jednostek samorządu 
terytorialnego; program „Działaj Lokalnie”) 

• Środki finansowe różnych fundacji  
(np. fundacje korporacyjne) 



Sprawy seniorów/seniorek z różnych 
perspektyw: 

• wykluczenie społeczne 

• niepełnosprawność 

• pomoc społeczna 

• rozwój lokalny 

• profilaktyka zdrowia 

• edukacja 

 



Poziom centralny: Program ASOS 
• Rządowy Program na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych 2014-2020 

• Priorytety: edukacja; integracja wewnątrz- i 
międzypokoleniowa; partycypacja 
obywatelska; usługi społeczne dla osób 
starszych 

• Plan: 40 mln PLN rocznie na powyższe działania 

• Prawdopodobnie I lub II kwartał 2014 roku 

• www.mpips.gov.pl  

http://www.mpips.gov.pl/


Poziom centralny: Program FIO 
• Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – obecny 

program na etapie konsultacji 

• Priorytety: kreatywność i aktywność obywateli; 
Współpraca instytucji publicznych z 
obywatelami; Integracja i solidarność 
społeczna; Pomoc programowa i organizacyjna 

• Plan: 120 mln PLN rocznie 

• Prawdopodobnie I lub II kwartał 2014 roku 

• www.pozytek.gov.pl  

http://www.pozytek.gov.pl/


Poziom centralny: Fundusze EOG 

• Tzw. fundusze norweskie – w formie programu 
„Obywatele dla demokracji” 

• Projekty tematyczne – Priorytet IV: 
Przeciwdziałanie wykluczeniu 

• I edycja: do 15.10.2013; II edycja: do 
15.04.2014; III edycja: do 15.10.2014 

• Razem 26,5 mln euro 

• www.ngofund.org.pl  

 

 

http://www.ngofund.org.pl/


Poziom centralny: pozostałe 
fundusze 
• Konkursy na zadania zlecane Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(www.pfron.org.pl) – warto obserwować 
konkursy Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej (www.mcps.com.pl)  

• Nowy okres programowania – Budżet Unii 
Europejskiej na lata 2014-2020 (nowe 
priorytety) 

• Konkurs dotacyjny programu „Seniorzy w akcji” 
(www.seniorzywakcji.pl)  

 

http://www.pfron.org.pl/
http://www.mcps.com.pl/
http://www.seniorzywakcji.pl/


Poziom regionalny: 

• Stowarzyszenie W.A.R.K.A. - Program Działaj 
Lokalnie – www.stowarzyszeniewarka.pl 

• Lokalne Grupy Działania (Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 – Małe projekty) 

– LGD Kraina Kwitnących Sadów (gminy: Belsk Duzy, 
Błedów, Jasieniec, Chynów, Goszczyn, Grójec, 
Pniewy) - www.kwitnacakraina.pl 

– LGD Warka (gmina Warka) – www.lgdwarka.pl 

– LGD Gminy Nadpiliczne (gminy: Mogielnica, Nowe 
Miasto) – www.gminynadpiliczne.blog.onet.pl 

 

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/
http://www.kwitnacakraina.pl/
http://www.lgdwarka.pl/
http://www.gminynadpiliczne.blog.onet.pl/


Poziom regionalny: 

• Stowarzyszenie W.A.R.K.A.  
- Program Działaj Lokalnie  

• Cel projektów: aktywizacja lokalna 

• Dofinansowanie: do 5,5 tys. zł (wypłata przed 
realizacją) 

• Termin ogłoszenia naboru: marzec 2014 

• Realizacja projektów: czerwiec – grudzień 2014 

• Wzory wniosków, przykładowe projekty, kontakt 
www.stowarzyszeniewarka.pl,  

http://www.stowarzyszeniewarka.pl/


Poziom regionalny: 

• Lokalne Grupy Działania  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 -2013. Działanie: Małe projekty 

• Cel projektów: edukacja, promocja, integracja 

• Dofinansowanie: do 50 tys. zł (KKS), do 25 tys. 
(Warka/Gminy Nadpiliczne) (refundacja)  

• Termin ogłoszenia naboru: listopad 2013 

• Realizacja projektów: do czerwca 2014 

• Wzory wniosków, przykładowe projekty, kryteria 
kontakt www.kwitnacakraina.pl 

• ,  

http://www.kwitnacakraina.pl/


Środki finansowe różnych fundacji: 

• Wiele korporacji tworzy swoje fundacje 
(głównie banki, firmy telekomunikacyjne) – 
tzw. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 

• Dobry przykład: Fundacja Bankowa im. 
Leopolda Kronenberga (Bank Citi) wspiera 
projekty z obszaru rozwoju lokalnego 
(www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish) 

• Warto śledzić konkursy tzw. fundacji 
korporacyjnych np. Fundacja Orange  

http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish
http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish


Warto: 

• Śledzić strony internetowe z informacjami o 
konkursach na projekty (www.ngo.pl) 

• Szukać partnerów lokalnych: doświadczone 
organizacje pozarządowe; lokalne instytucje 
administracji publicznej 

• Grupą nieformalnym lepiej „przykleić” się do 
sformalizowanej jednostki: stowarzyszenie, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora 

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


Dziękujemy za uwagę!  

 

 

ul. Ordynacka 9 lok. 11 

tel.: (22) 652 22 66 

mazowia@mazowia.org.pl 

 

 

 

00-364 Warszawa 

fax: (22) 350 64 40 

www.mazowia.org.pl 


