
  Przekaż darowiznę nr konta 87105014611000009075815291 
Podaruj nam swój 1% – KRS 0000274691 

 
 

 
Fundacja „W Człowieku Widzieć Brata” 

ul. Boya-Żeleńskiego 2/29 
91-691 Łódź 

Tel. 691 051 702, e-mail: fundacja@pomagajznami.org 
 
 

 

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI „W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA” 

 - „MAŁE JEST WIELKIE” 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

§1 

1. Organizatorem konkursu grantowego „Małe jest Wielkie” jest Fundacja „W Człowieku 

Widzieć Brata”  z siedzibą w Łodzi, ul. Boya-Żeleńskiego 2 lok. 29, 91-761 Łódź, KRS 

0000274691 (zwana dalej Fundacją). 

§2 

1. Celem konkursu jest wsparcie działań na rzecz osób wykluczonych bądź zagrożonych 

wykluczeniem społecznym.  

§3 

1. Zgłaszane pomysły i projekty muszą być zgodne z celami statutowymi Fundacji „W Człowieku 

Widzieć Brata”, to jest realizować zadania w zakresie pomocy człowiekowi 

znajdującemu się w trudnej sytuacji życiowej: ludziom bezdomnym, chorym, 

samotnym, uzależnionym, niepełnosprawnym, dzieciom i młodzieży opuszczającym 

domy dziecka. Mogą to być również zadania z dziedziny edukacji oraz etyki. 

2. Granty będą udzielane na projekty, których beneficjentami będą przede wszystkim 

dzieci i młodzież z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,  

z domów dziecka oraz innych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, seniorzy, 

rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby chore, niepełnosprawne oraz dotknięte 

lub zagrożone bezdomnością. 

3. Dodatkowo premiowane będą projekty, których beneficjentami będą mieszkańcy 

małych miejscowości.  
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§4 

1. Fundacja w ramach Programu Grantowego „Małe jest Wielkie” wyznacza dodatkową 

pulę środków – grant „Ludzie Bezdomni” na realizację wszelkich działań związanych  

z uwrażliwianiem społeczeństwa na problem bezdomności. 

2. Fundacja przeznacza na ten cel dodatkową kwotę w wysokości 5000 zł. 

3. W ramach grantu dofinansowane zostaną takie działania, jak: wystawy, konkursy, 

warsztaty, publikacje, akcje społeczne, happeningi oraz inne działania wpływające na 

wzrost świadomości społeczeństwa na temat problemu bezdomności. 

4. Efekty tych działań mogą zostać włączone i upublicznione podczas konferencji 

społeczno-badawczej „Mieszkanie: prawem, przywilejem czy towarem?” 

organizowanej w Łodzi przez Łódzkie Partnerstwo Pomocy w sytuacji Wykluczenia  

i Bezdomności, która odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2017 r. (więcej informacji 

tu: http://lodzkiepartnerstwopomocy.blogspot.com/2016/11/konferencja-

mieszkanie-prawem.html). 

5. W pozostałych kwestiach Grantobiorców obowiązuje regulamin podstawowy. 

§5 

1. O granty mogą starać się organizacje pozarządowe, instytucje publiczne (np. biblioteki, 

świetlice, szkoły), ale również osoby fizyczne działające społecznie (zwane dalej 

Grantobiorcą).  

§6 

1. Wnioski oraz regulamin są dostępne na stronie internetowej Fundacji  

www.pomagajznami.org w zakładce Projekty oraz w formie notatek na profilu Fundacji na 

Facebooku. Wypełnione wnioski należy przesłać e-mailem na adres 

fundacja@pomagajznami.org lub pocztą tradycyjną: Fundacja „W Człowieku Widzieć 

Brata”, ul. Boya-Żeleńskiego 2 lok. 29, 91-761 Łódź. 

2. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane są do 31.01.2017 r.  

3. Projekty powinny zostać zrealizowane w do końca 2017 r. 

§7 

1. Granty nie będą przyznawane podmiotom komercyjnym. 
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2. Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem grantu. 

 

BUDŻET 

§8 

1. Program „Małe jest Wielkie” jest w całości finansowany ze środków 1 procenta odpisów 

podatkowych za rok 2015 przekazanych przez podatników na rzecz Fundacji „W Człowieku 

Widzieć Brata”. Pula środków do rozdysponowania będzie wynosiła 10 000 zł. 

2. Dodatkową pulę w wysokości 5000 zł przeznacza się na granty „Ludzie Bezdomni”.  

3. Środki niewykorzystane w danej edycji przechodzą do kolejnej.   

4. W kolejnych edycjach środki finansowe będą pochodziły także z celowych wpłat od 

darczyńców, sponsorów, dotacji od organów administracji państwowej i samorządowej, 

zbiórek publicznych oraz dochodów z działalności gospodarczej i dotacji z innych organizacji 

pozarządowych. 

5. Maksymalna kwota pojedynczego grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego 

programu, wynosi 2500 zł.  

 

WARUNKI PRZYZNANIA GRANTU 

§9 

1. Wszystkie zgłoszone w terminie i poprawnie wypełnione wnioski zostaną ocenione przez 

Komisję Konkursową składającą się z członków Zarządu Fundacji. 

2. Komisja Konkursowa wybierze te podmioty, które otrzymają grant aż do wyczerpania puli 

środków. 

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do dnia 10.02.2017 r. na facebookowym 

profilu Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata” oraz na stronie pomagajznami.org,  

a Grantobiorcy zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznanym dofinansowaniu. 

4. Komisja konkursowa oceniać będzie w szczególności: 

 Potrzebę realizacji Projektu we wskazanym środowisku; 

 Pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność Projektu; 

 Wartości wychowawcze i edukacyjne; 

 Rzetelny kosztorys. 
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5. Jeżeli wniosek z przyczyn formalnych nie będzie spełniał wytycznych konkursu, nie będzie 

podlegał dalszej ocenie merytorycznej. 

6. Nie przysługuje odwołanie od decyzji o odrzuceniu wniosku. 

7. Komisja konkursowa nie uzasadnia decyzji o odrzuceniu danego projektu.  

8. Komisja konkursowa może zdecydować o nieprzyznaniu grantów mimo niewyczerpania 

puli środków, jeśli złożone wnioski nie będą spełniały w sposób dostateczny kryteriów 

konkursu.  

WYMAGANE DOKUMENTY 

§10 

1. Organizacje pozarządowe zobowiązane są do załączenia statutu i aktualnego odpisu  

z KRS.  

2. Osoby fizyczne, które ubiegają się o grant, prosimy o opisanie oraz – jeśli to możliwie  

– udokumentowanie swej działalności na rzecz społeczności lokalnej. 

3. Udział Grantobiorcy w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie 

danych kontaktowych mediom promującym konkurs, wskazanym przez Fundację, w celu 

przygotowania materiału filmowego, prasowego, internetowego bądź radiowego  

z realizacji zgłoszonego przez Grantobiorcę Projektu oraz zobowiązania się do 

współpracy z Fundacją oraz mediami w celu promocji konkursu.  

 

INNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW I ICH REALIZACJI 

§11 

1. Ze środków grantowych nie można pokrywać wynagrodzenia koordynatorów Projektu i 

członków organizacji. 

2. Wynagrodzenie w ramach Projektu może być przewidziane jedynie dla zatrudnianych 

specjalistów, bez których nie byłaby możliwa realizacja Projektu.  

3. Grantobiorcy są zobowiązani do pozyskania zgody na wykorzystanie wizerunku osób 

biorących udział w realizacji Projektu. 

4. Grantobiorcy są zobowiązani do bieżącego przekazywania Fundacji materiałów w postaci 

zdjęć lub materiałów video dokumentujących i podsumowujących Projekt z prawem do 

ich użytkowania w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przekazując materiały, 

Grantobiorcy oświadczają, że uzyskali zgodę osób w nich przedstawionych do 
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nieodpłatnego udostępnienia wizerunku. Fundacja ma prawo do korzystania  

z przekazanych materiałów bezterminowo, na terenie RP oraz poza jej granicami poprzez 

w szczególności: Internet, Intranet, portale społecznościowe, ulotki itp. 

5. Grantobiorcy zobowiązują się do promowania loga oraz nazwy Fundacji „W Człowieku 

Widzieć Brata”, jej profilu na FB oraz strony internetowej podczas realizacji Projektu, jak 

również do informowania w materiałach o tym, że źródłem finansowania Projektu są 

środki z 1 proc. Fundacji „W Człowieku Widzieć Brata”.  

  

FORMA GRANTU 

§12 

1. Sposób wypłaty grantów zostanie ustalony indywidualnie z każdym z laureatów konkursu.  

2. Z Grantobiorcami, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, może być zawarta 

umowa o świadczenie usług albo umowa darowizny, na podstawie danych podanych we 

wniosku. W tym przypadku granty wypłacane będą po podpisaniu odpowiedniej umowy. 

3. Grant może być też zrealizowany w formie zwrotu kosztów opłaconych przez Grantobiorcę 

faktur oraz opłacenia zawartych przez Grantobiorcę umów. 

  

ROZLICZENIE 

§13 

1. Z otrzymanej darowizny Grantobiorca jest zobowiązany rozliczyć się w terminie 30 dni od 

daty zakończenia Projektu (zadeklarowanej przez Grantobiorcę we wniosku 

konkursowym). 

2. Grantobiorca rozlicza się pod względem rachunkowym i merytorycznym z wykonanego 

zadania. 

3. Wszystkie dokumenty księgowe poświadczające zakup towarów i usług niezbędnych do 

realizacji Projektu, na który Grantobiorca otrzymał z Fundacji darowiznę powinny być 

wystawione na Grantobiorcę i odpowiednio opisane. 

4. Kwotę niewykorzystaną lub nierozliczoną w terminie należy zwrócić na konto Fundacji  

87 1050 1461 1000 0090 7581 5291 w tytule wpłaty wpisując numer wniosku, w terminie 

do 30 dni od daty zakończenia Projektu. 
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5. W sprawozdaniu z realizacji Projektu należy umieścić zdjęcia, skany prasy lub inne 

materiały potwierdzające realizację Projektu, promowaniu swoich działań w mediach 

społecznościowych oraz tradycyjnych. 


