
 

 

Zasady konkursu na wsparcie finansowe  
akcji wolontariackich (akcji społecznych) 

 

-- marzec 2022 roku -- 

 

1. Organizatorem konkursu jest Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, a konkurs 

przeprowadza Grupa Sterująca składająca się z reprezentacji pięciu organizacji realizujących 

projekt „Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja 2021-2023”, tj. Kujawsko-Pomorskiej 

Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacji Daj Szansę, Fundacji "Światło", Pomorskiej Fundacji 

Rozwoju, Kultury i Sztuki oraz Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych Subicere. 

 

2. Zgłoszenia w konkursie mogą dokonywać tylko zespoły – dwoje lub więcej wolontariuszy wraz  

z opiekunem wolontariuszy (nauczycielem). 

 

3. Zgłoszenie następuje przez złożenie wypełnionego „Formularza zgłoszeniowego akcji 

wolontariackiej” mailem na adres federacja@federacja-ngo.pl w terminie między 01 marca 2022 

roku a 16 marca 2022 roku. 

 

4. Akcja społeczna (akcja wolontariacka) to pomysł uczniów/szkoły w zakresie wolontariatu, którego 

dodatkowym elementem są działania z zakresu upowszechniania wolontariatu. 

 

5. Aplikujący, tzn. opiekun-nauczyciel oraz wolontariusze, których imiona i nazwiska zostały 

wskazane w aplikacji muszą posiadać aktywny profil w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW). 

 

6. W konkursie zostaną przyznane środki na realizację minimum czterech akcji wolontariackich/akcji 

społecznych. 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone 25 marca 2022 roku. Realizacja akcji powinna być 

zaplanowana po tej dacie. 

 

8. Na realizację jednej akcji przeznaczymy maks. 650,00 zł. 

 

9. W konkursie nie przekazujemy środków na konto szkoły/nauczyciela, ale ponosimy wydatki do 

wysokości przyznanej kwoty (max. 650 00 zł). 

 

10. Ze zrealizowanej akcji należy złożyć sprawozdanie (na formularzu przygotowanym przez Federację) 

wraz z dokumentacją finansową. Niezbędne jest dokumentowanie fotograficzne przebiegu akcji i 

przekazanie zdjęć (plików) Federacji po zakończeniu realizacji akcji. 



 

11. Akcje powinny zostać zrealizowane i rozliczone do 20 czerwca 2022 roku. Rozliczenie oznacza 

złożenie sprawozdania z realizacji akcji, które Grupa Sterująca zweryfikuje w terminie do 27 

czerwca 2022 roku. W razie ewentualnych uwag do sprawozdania i konieczności jego uzupełnienia 

i/lub poprawy rozliczenia te muszą zakończyć się do 10 lipca 2022 roku. 

 

12. Złożenie zgłoszenia/aplikacji w konkursie nie gwarantuje przyznania środków na realizację akcji. 

 

13. Decyzja Grupy Sterującej dokonującej oceny aplikacji jest ostateczna, nie przewidujemy możliwości 

odwołania od tej decyzji. 

 

14. Kontakt do organizatora konkursu: granty@federacja-ngo.pl / tel. 56 652 23 56. 

 

15. Przykłady akcji wolontariackich/akcji społecznych, które otrzymały wsparcie finansowe w 2021 

roku zamieściliśmy w informacji na stronie internetowej Federacji. Link do informacji >>. 

 

https://federacja-ngo.pl/cztery-akcje-z-wolontariatem,635,l1.html

