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Poszukiwanie funduszy na działalność to duże wyzwanie dla kreatywności zarządzających organizacją 
i fundraiserów (często są to te same osoby). 
Tymczasem nawet organizacje realizujące płynnie projekty znajdują się nierzadko w sytuacji, kiedy to po-
trzebują tzw. wolnych środków, którymi mogą swobodnie dysponować (fundusze projektowe najczęściej 
mają restrykcyjne obwarowania w tym zakresie).
W niniejszej publikacji prezentujemy kilka przykładów kreatywnego podejścia do zbierania funduszy – za-
równo w ramach nieodpłatnej działalności statutowej, jak i w działalności gospodarczej.  Cieszylibyśmy 
się, gdyby przedstawione opisy stały się dla Państwa inspiracją. 

Zespół Fundacji dla Polski  oraz PAFPIO

Wstęp
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Misją Fundacji Biuro 
Projektów LokaLnych jest 
ProFesjonaLne wsPieranie 
organizacji Pozarządowych 
z Powiatu rawskiego 
w ich działaLności na 
rzecz wsPóLnego doBra. 
PoMagaMy FundacjoM 
i stowarzyszenioM 
w osiągnięciu 
długoterMinowej 
staBiLności Finansowej.

Potrzeba 
Lokalne organizacje wciąż mają trudności  w zdo-
bywaniu funduszy lub sprzętu niezbędnego do 
prowadzenia działań organizacji. Z kolei nadmier-
nie skomplikowane formalności związane z korzy-
staniem ze środków grantodawców, sponsorów 
lub funduszy Unii Europejskiej utrudniają im do-
stęp do środków finansowych. 

Cel
Naszym celem jest ułatwienie lokalnym organi-
zacjom dostępu do środków publicznych, tak 
by mogły one realizować swoje działalna statu-
towe. Ponadto chcemy umożliwić organizacjom 
sprawną realizację projektów, na które pozyskały 
dofinansowanie.
W tym celu Fundacja prowadzi doradztwo w za-
kresie pozyskiwania środków. Biuro oferuje zarów-
no pełne opracowywanie dokumentacji aplikacyj-
nej, jak i konsultowanie gotowego już wniosku, pod 

Fundacja  
biuro Projektów 
lokalnych

kątem spełniania kryteriów oceny w danym pro-
gramie grantodawczym.
Specjalizujemy się w  obsłudze funduszy samo-
rządowych (dotacje na zadania publiczne), krajo-
wych (MKiDN, FIO), strukturalnych (POKL) oraz 
wspólnotowych (Młodzież w Działaniu). Na eta-
pie realizacji projektu Fundacja świadczy usłu-
gi zarządzania projektem, zgodnie z  metodyką 
PRINCE2.

Potrzeby finansowe
Całoroczne koszty świadczenia usług wynoszą 
ok. 75.000 zł, na które składają się wynagrodze-
nia dwóch specjalistów ds. projektów oraz utrzy-
manie biura.

sPosób działania
Przyjęliśmy zasadę, iż do momentu uzyskania 
przez naszych beneficjentów dofinansowania, 
świadczone usługi mają charakter nieodpłatny. 
W związku z tym cykl doradztwa podzieliśmy na 
dwa etapy:
1.  Zaplanowanie projektu i przygotowanie wnio-

sku o dofinansowanie,
2.  Zarządzanie projektem.

W celu zapewnienia nieodpłatności etapu plano-
wania projektu i  przygotowywania wniosku ko-
nieczne było uzyskanie wsparcia ze środków pu-
blicznych. Etap wdrażania projektu finansowa-
ny może być z  kolei z  puli dotacji pozyskanej 
na rzecz beneficjenta. W takim przypadku Fun-
dacja przejmuje rolę koordynatora projektu, za 
które pobiera wynagrodzenie. Do połowy 2011 r. 
usługa ta realizowana była w ramach odpłatnej 

działalności pożytku publicznego, natomiast od 
III kwartału jako działalność gospodarcza.

rezultat
W latach 2009-2010 na świadczenie usług do-
radczych uzyskano dofinansowanie ze środ-
ków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W 2011 
r. uzyskaliśmy wsparcie ze strony Powiatu 

Rawskiego, Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka 
oraz Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka na konty-
nuowanie kluczowej działalności Fundacji.

Finalny koszt i  struktura finansowania tego ob-
szaru działalności Fundacji prezentuje się nastę-
pująco*:

www.projektylokalne.org

Fundacja BPL pomogła zrealizować projekty  
o wartości ponad 2,5 mln zł!

środki publiczne
działalność  

odpłatna/gospodarcza suma

2010 75.000 00.000 75.000

2011 35.000 54.000 89.000

* Zestawienie nie uwzględnia innych źródeł finansowania organizacji (np. projektów partnerskich), które uwzględnione są w rocznych 
sprawozdaniach finansowych, dostępnych na stronie internetowej organizacji.
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Fundacja na rzecz 
edukacji, ProFiLaktyki 
i PsychoteraPii „droga” 
zajMuje się zdrowieM 
PsychicznyM 
i uzaLeżnieniaMi.  

Fundacja działa w 3 głównych obszarach:  
→  edukacji, w ramach której wydajemy ogólnopol-

ski magazyn „Na Zdrowie. Problemy Społeczne” 
oraz prowadzimy szkolenia na temat uzależnień 
i zapobiegania nadmiernemu stresowi;

→  profilaktyki, w  ramach której realizujemy pro-
gramy profilaktyczne dla dzieci i  młodzieży, 
a  także osób dorosłych, prowadzimy projek-
ty post rehabilitacyjne zapobiegania wyklucze-
niu społecznemu, a także realizujemy programy 
wspierania pracowników;

→  psychoterapii, w  ramach której  prowadzi-
my działalność leczniczą w oparciu o kontrakt 
z NFZ.

Potrzeba
Coraz więcej osób żyje w  długotrwałym, silnym 
stresie, spowodowanym  trudną sytuacją osobistą 
lub zawodową.  To powoduje obniżenie ich jakości 
życia i jest przyczyną chorób somatycznych i psy-
chicznych (w tym uzależnień). 

Fundacja  
na rzecz edukacji, 
Profilaktyki  
i Psychoterapii 
„droGa”

Cel
Chcemy pomóc konkretnym ludziom, którzy 
tej pomocy oczekują. W tym celu realizujemy  
pilotażowy projekt wspierania pracowników 
pt. „Nie jesteś sam” w partnerstwie z Arcelor-
Mittal Poland. 
I tak w ramach projektu „Nie jesteś sam” można 
uzyskać pomoc w następujących przypadkach:
→  Konflikty i złe relacje w pracy, nagła zmiana 

warunków pracy, groźba jej utraty.
→  Wypalenie zawodowe, przepracowanie.
→  Przewlekłe zmęczenie, zaburzenia koncen-

tracji.
→  Utrata zdrowia pracownika i członków jego 

rodziny.
→  Problemy psychiczne, depresja itp.

www.droga.europ.pl

→  Problemy finansowe, pętla zadłużenia kredyto-
wego.

→  Trudności małżeńskie i złe relacje partnerskie.
→  Problemy wychowawcze z dziećmi, w tym alko-

hol, narkotyki, przestępczość i inne.
→  Problemy niepełnosprawności w rodzinie.
→  Problemy związane z uzależnieniami pracowni-

ków (alkohol, narkotyki, leki itp.)
→  Przemoc w rodzinie.
Pomoc organizowana jest przez konsultantów 
dyżurujących na terenie oddziałów oraz zespołu 
ekspertów takich jak prawnik, doradca finansowy, 
pracownik socjalny, doradca zawodowy, pedagog, 
psycholog, psychoterapeuta, lekarz psychiatra.

sPosób działania
Udało nam się przekonać do współpracy  Arce-
lorMittal Poland. W  ramach projektu prowadzi-
my  konsultacje, które finansowane są przez firmę 
w formie ryczałtowego pokrycia kosztów wynaję-
cia ekspertów.  Dodatkowo ArcelorMittal pokry-
wa koszty szkoleń realizowanych w ramach pro-
jektu oraz koszty promocji (plakaty, ulotki, stro-
na internetowa i  inne). Dodatkowo firma sfinan-
sowała adaptację i  wyposażenie pracowni audio 
wideo do prowadzenia szkoleń w ramach projek-
tu „Nie jesteś sam”.
Natomiast realizowane w  projekcie świadczenia 
medyczne, takie jak sesje terapeutyczne, konsul-
tacje psychologiczne, lekarzy psychiatrów oraz 
ewentualna terapia indywidualna i grupowa finan-
sowane są w ramach kontraktu Fundacji z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. 

rezultat
Uzyskane środki finansowe przeznaczymy na 
modernizację i  wyposażenie ośrodka terapeu-
tycznego, w  którym prowadzimy działalność 
statutową. Eksperci działający w  ramach pro-
jektu wykorzystywani są również w  ramach 
działalności ośrodka. Pracownia audio video 
jest wykorzystywana w  realizacji programów 
terapeutycznych ośrodka poza projektem. Suk-
ces projektu skłoni nas do przekonywania kil-
ku innych dużych firm z terenu Śląska do pod-
pisania umowy na realizację podobnego projek-
tu. W  jego realizacji wykorzystamy procedury 
stworzone dla potrzeb projektu pilotażowego 
w AMP. 

spodziewamy się większej 
skłonności  

do działań pracodawców  
w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych na 
terenie zakładów pracy, co 

oznacza dodatkowe możliwości 
pozyskania przez fundację 

funduszy np. za szkolenia kadry 
menedżerskiej, hr itp.
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Fundacja 
Przestrzeń 
Kobiet 
www.przestrzenkobiet.pl

Misją Fundacji jest 
otworzyć Przestrzeń 
Prywatną i PuBLiczną 
dLa koBiet i zBudować 
sPołeczeństwo wrażLiwe 
na różnice PoPrzez 
edukację, wsPółPracę 
oraz ProMowanie równości 
i różnorodności.

Fundacja prowadzi działalność w  ramach trzech 
ścieżek programowych:
Kobiety i  Rozwój – wsparcie kobiet prowadzą-
cych działalność na rzecz społeczności lokalnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem małych miejsco-
wości i  terenów wiejskich poprzez cykle szkole-
niowe i ogólnopolskie konferencje dla wiejskich li-
derek oraz publikacje. 
Krakowski Szlak Kobiet – odtwarzanie histo-
rii kobiet w  Krakowie i  upamiętnianie historycz-
nej działalności kobiet poprzez warsztaty historii 
kobiet dla edukatorek i szkolenia dla przewodni-
czek/ków miejskich, spotkania otwarte, projekcje 
fi lmowe, wycieczki śladami kobiet oraz publikację 
map i książek. 
Kobiety LBT – rozpoznanie sytuacji kobiet nie-
heteroseksualnych, ze szczególnym uwzględnie-
niem kobiet mieszkających poza dużymi ośrod-
kami miejskimi, poprzez badania i  publikację ra-
portów. 

Potrzeba 
Historyczny dorobek kobiet związanych z Krako-
wem, ich spuścizna pozostawiona współczesnym 
w postaci praw wyborczych, prawa do studiowa-
nia, prawa do pracy, doświadczeń przełamywa-
nia ograniczających społecznych wyobrażeń o ro-
lach płci, wspólne emancypacyjne doświadczenia 
kobiet wywodzących się z  różnych społeczności 
i  wspólnot są pomijane w  podręcznikach szkol-
nych, w przewodnikach po mieście – i w ten spo-
sób unieważniane, przemilczane. 

Cel 
Przywrócenie pamięci o kobietach o dokonaniach 
i dziedzictwie kobiet związanych z Krakowem, wy-
wodzących się z różnych grup i społeczności, któ-
re współtworzyły to miasto i walczyły o równo-
uprawnienie kobiet, angażując się w ruch emancy-
pacyjny lub indywidualnie, przełamując społeczne 
bariery płci. 

sPosób działania
Zrealizowałyśmy projekt „Polki, Żydówki 
– krakowskie emancypantki. Historia i  współ-
czesność dla równości i różnorodności”, realizo-
wany w latach 2008-2009 w partnerstwie z Ży-
dowskim Stowarzyszeniem Czulent i  Centrum 
Społeczności Żydowskiej (Jewish Community 
Centre) w Krakowie. 
W  ramach projektu, którego celem było kształ-
towanie pamięci o historycznym dorobku kobiet 
na rzecz równouprawnienia jako elemencie de-
mokracji, zaplanowane zostały m.in. cykl warsz-
tatowy dla edukatorek, projekcje fi lmowe, te-
matyczne spotkania otwarte i  wydanie książki 
„Krakowski Szlak Kobiet. Przewodniczka po 
Krakowie emancypantek”. 

Potrzeby finansowe
Budżet projektu wynosił 100.000 zł

rezultat
Większa część środków na realizację projektu zo-
stała pozyskana w drodze konkursowej, w ramach 
wniosku o  dofi nansowanie złożonego w  Fundu-
szu dla Organizacji Pozarządowych (tzw. fundusze 
norweskie), komponent „Demokracja i społeczeń-
stwo obywatelskie”, który łącznie dla dwóch or-
ganizacji partnerskich zapewniał ze środków pu-
blicznych kwotę ok. 90.000 zł, z potrzebnych ok. 

100.000 zł (trzecia organizacja, JCC, uczestniczy-
ła w projekcie, zapewniając przestrzeń do realiza-
cji działań i promocję wydarzeń). 
Pozostałe środki (ok. 10.000 zł) należało zapew-
nić w ramach wkładu własnego, który przeznaczo-
ny był na pokrycie kosztów publikacji „Krakowski 
Szlak Kobiet”. 
Brakujące środki pozyskałyśmy poprzez współ-
pracę z organizacjami prywatnymi. Były to Taube 
Foundation for Jewish Life and Culture, a także 
„Book and Journal Project” Network of East-
West Women z Nowego Jorku, otrzymując dota-
cję w trybie pozakonkursowym. Pozostały wkład 
własny został sfi nansowany ze środków własnych 
Fundacji z darowizn od osób indywidualnych, za-
interesowanych wsparciem naszej działalności. 
W rezultacie projekt „Polki, Żydówki – krakowskie 
emancypantki” został zrealizowany w ramach fi -
nansowania łączonego z czterech różnych źródeł:
→  Fundusz dla Organizacji Pozarządowych, ok. 

90% wartości projektu,
→  Taube Foundation for Jewish Life and Culture, 

ok. 7%,
→  Network of East-West Women, ok. 3%,
→  Fundacja Przestrzeń Kobiet z darowizn od osób 

indywidualnych, ok. 1%.
W  roku 2011 projekt Krakowski Szlak Kobiet 
współfi nansowany jest ze środków Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
w kwocie 77.794 zł, w ramach którego realizowa-
ne są wycieczki, warsztaty historii kobiet dla edu-
katorek i kolejny tom książki. 

w roku 2011 
Fundacja uzyskała status OPP, 
zatem od 2012 roku koleje tomy 
publikacji, a także wycieczki, 

warsztaty i inne działania 
dofi nansowywane będą ze 

środków własnych pozyskanych 
w ramach kampanii 1%. 
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Stowarzyszenie  
tutajteraz
www.tutajteraz.org

Misją organizacji 
jest edukacja na 
rzecz Praw człowieka 
i antydyskryMinacyjna 
oraz inicjowanie wydarzeń 
z szeroko rozuMianej 
kuLtury aLternatywnej. 
wsPieraMy także kuLturę 
LokaLną PoPrzez PuBLikacje 
o teMatyce regionaLnej 
i historycznej.

Potrzeba
Mała Ojczyzna nie może istnieć bez dokumenta-
cji, albumów oraz twórczości lokalnych poetów 
i prozaików. Chcemy promować lokalną tradycję 
poprzez dokumentowanie istotnych wydarzeń 
o charakterze regionalnym.
Wydając regionalia, wypełniamy niszę na rynku. 
Jest to działalność niechętnie podejmowana przez 
firmy komercyjne z uwagi na niską sprzedaż tego 
rodzaju wydawnictw, a co za tym idzie – niewiel-
kie zyski. Tymczasem publikacje historyczne i pu-
blicystyczne o regionalnej tematyce są bardzo po-
trzebne. Publikacje te wydajemy w formie książek.
Jednak bardzo ważnym wydawnictwem, które 
prowadzimy od trzech lat jest miesięczni „Kultura 
Siedlecka”. W nim na bieżąco komentujemy i rela-
cjonujemy życie kulturalne miasta.

Cel
Wydawanie miesięcznika „Kultura Siedlecka” jest 
finansowane z  działalności gospodarczej, której 
przychody pochodzą ze  sprzedaży powierzchni 
reklamowej. Musimy zatem zabiegać o klientów. 

Tutaj działa prawo rynku – wysoka jakość, ter-
minowość wydawania kolejnych numerów i  rze-
telność edytorska – oto wyznaczniki naszej pra-
cy. Niezbędne jest też promowanie miesięcznika 
wśród reklamodawców, a także czytelników. Jeże-
li przedsiębiorca nie zna pisma, niechętnie zdecy-
duje się na zakup reklamy.

sPosób działania
Zorganizowaliśmy imprezę Miasto Kultury. Już na 
dwa tygodnie przed planowanym wydarzeniem 
rozwiesiliśmy plakaty z  intrygujacym pytaniem: 
„Czy Siedlce są miastem kultury?” Jednocześnie 
promowaliśmy imprezę w lokalnych mediach, In-
ternecie. W Siedlcach – mieście, które nie ma sta-
rówki,  zaaranżowaliśmy rynek, na którym prezen-
towali się lokalni młodzi artyści: zespoły wokalne, 
taneczne, instrumentalne. Kartonowe, malowane 
pudła stanowiły budulec dla domów i  ulic. Ma-
teriały promocyjne udało nam się wykonać dzię-
ki wygraniu w konkursie kwoty 5.000 zł na dzia-
łania PR realizowanym przez PAFPIO w  ramach 

projektu „Profesjonalne zarządzanie finansami 
a wiarygodny wizerunek NGOs”.

Potrzeba finansowa
Wydanie jednego numeru „Kultury Siedleckiej” to 
koszt 6.600 zł, co pokrywa koszty druku, składu 
graficznego, wynagrodzenia redaktorów. Do tego 
należy doliczyć koszty pośrednie, takie jak wyna-
jęcie biura, księgowość, telefony i materiały biu-
rowe.
Sprzedaż powierzchni reklamowej pokrywa kosz-
ty wydawania czasopisma. Nadwyżki wydajemy 
na stałą działalność statutową, na którą nie uda-
je nam się pozyskać dotacji.  Są to takie działania 
jak projekcje filmów, warsztaty, organizacja kon-
certów.

rezultat
Impreza spotkała się z  zainteresowaniem siedl-
czan. Przez nasz rynek przewinęło się ok. 200 
mieszkańców miasta. 

dzięki imprezie pokazaliśmy,  
że Siedlce jako miasto 

kultury mają potencjał, a nasz 
miesięcznik jest otwarty na 

współpracę z lokalnymi artystami  
oraz innymi ośrodkami kultury.
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Stowarzyszenie  
w.a.r.K.a
www.stowarzyszeniewarka.pl

Misją stowarzyszenia 
w.a.r.k.a. jest rozwój 
LokaLny PoPrzez 
PoBudzanie aktywności 
Mieszkańców i ProMocję 
Powiatu grójeckiego. Wizja 
Aktywność Rozrywka 
KuLtura ALternatywa 
to hasła, których 
Pierwsze Litery tworzą 
nazwę organizacji 
i są drogowskazeM 
PrzyBLiżającyM jej ceLe 
i działaLność.

Potrzeba 
Wciąż jeszcze 60% mieszkańców wsi ma wy-
kształcenie podstawowe lub zawodowe, a jedynie 
6% ukończyło studia wyższe. Tylko 15% młodych 
ludzi ze wsi i małych miast dostaje się na studia 
magisterskie. Uczniowie z terenów wiejskich i ma-
łych miejscowości często nie mają pieniędzy na 
książki, bilet miesięczny, internat. Nie stać ich na 
zajęcia dodatkowe, rozwijanie pasji i  zaintereso-
wań. Po prostu nie stać ich na naukę!

Cel
Zwiększenie szansy na edukację i  rozwój uzdol-
nionych, aktywnych społecznie  35 młodych ludzi 
z rodzin o niewystarczających dochodach uczęsz-
czających do gimnazjów w Gminie Warka poprzez 
przyznanie stypendium w  wysokości 100zł/m-c 
w roku szkolnym 2011/2012 dzięki  zorganizowa-
niu Programu Stypendialnego.

Potrzeby finansowe
Pozyskanie funduszy w  wysokości na realiza-
cję programu w wysokości ok. 40.000 zł, w tym 
35.000 zł na stypendia (35 stypendiów w wyso-
kości 100zł/m-c w roku szkolnym 2011/2012) od-
będzie w 40% ze źródeł zewnętrznych i w 60% 
ze źródeł lokalnych przy zaangażowaniu lokal-
nych partnerów.

szanse i możliwośCi 
dofinansowania 
zewnętrzneGo
Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jako jedyne w regionie 
ma możliwość pozyskania wsparcia finansowe-
go oraz merytorycznego ze źródeł zewnętrznych. 
Fundacja Batorego oferuje w  ramach Programu 
Równe Szanse wsparcie dla organizacji, które pla-
nują prowadzić lokalny program stypendialny po-
przez przeprowadzenia szkolenia na temat zakła-
dania i prowadzenia programów stypendialnych, 
zbierania funduszy i  zarządzania nimi, tworzenia 
lokalnych koalicji i współpracy z mediami. Istnie-
je możliwość pozyskania dotacji na dofinansowa-
nie stypendiów nawet do 20 tys. zł, pod warun-
kiem zebrania co najmniej tej kwoty lokalnie. Uda-
ło nam się zakwalifikować do Programu Fundacji 
Batorego i pozyskać kwotę 17.000zł
Urząd Gminy Warka objął Patronat Honorowy 
nad Programem Stypendialnym i  wstępnie zde-
klarował przekazanie wsparcia finansowego na 
ten cel, stanowiące część wymaganego lokalnie 
wkładu.

Plan finansowy
Założyliśmy, że udzielimy wsparcia 35 stypendy-
stom, a  każdy z  nich będzie otrzymywał 100 zł 
miesięcznie w ciągu roku szkolnego (10 miesięcy), 
co daje razem kwotę 35.000 zł. Do tego należy 
dodać 3.000 zł na promocję programu, upomin-
ki dla stypendystów, a także organizację uroczy-
stości. Dodatkowo potrzebowaliśmy 2.000 zł na 
koszty obsługi programu. W sumie dało to kwo-
tę 40.000 zł. 

Nasz plan finansowy zakładał:

rezultaty
Udało nam się zrealizować nasz plan! Dzięki Fun-
dacji im. S. Batorego i zaangażowaniu mieszkań-
ców, szkół gimnazjalnych, przedsiębiorców, Urzę-
du Gminy, organizacji pozarządowych oraz para-
fii powstał Lokalny Fundusz Stypendialny w Gmi-
nie Warka. 

Udało się zebrać 36. 000 zł 
na rozwój talentów. każdy 

stypendysta otrzyma w ciągu roku 
szkolnego 1.000 zł.

Dodatkowo, wygraliśmy 5.000 zł w konkursie na 
działania PR realizowanym przez PAFPIO w  ra-
mach projektu „Profesjonalne zarządzanie finan-
sami a wiarygodny wizerunek NGOs”.

źródło finansowania wartość całkowita
środki zewnętrzne  
– F. Batorego 17.000

środki własne – razem: 23.000

samorząd gminy warka 8.000

lokalny biznes 8.000

zbiórki gimnazjów 7.000

suma 40.000
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