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Część 1.

Ogólne informacje 

o konkursie 

na projekty 

interwencyjne



Obszar 1:

Ochrona praw 

człowieka

Projekt musi się wpisywać 
w jeden z trzech obszarów wsparcia:

Obszar 2:

Działanie na rzecz 

różnorodności 

społecznej 

i przeciwdziałanie 

wykluczeniu

Obszar 3:

Budowanie kultury 

demokratycznej 

i zaangażowania 

obywatelskiego na 

poziomie lokalnym



Projekt może dotyczyć jednego 
z 6 tematów o znaczeniu 
szczególnym: 

W obszarze 1:

1. Działania z migrantami / migrantkami 

i uchodźcami / uchodźczyniami

2. Działania wspierające osoby LGBT+

3. Działania antydyskryminacyjne

W obszarze 2:

4. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

W obszarze 3:

5. Działalność strażnicza

6. Partycypacja mieszkanek i mieszkańców 

w kształtowaniu polityk lokalnych



Projekt nie może być 

realizowany na terenie 

m.st. Warszawy, 

a jego odbiorcami / 

odbiorczyniami nie mogą 

być osoby mieszkające 

w Warszawie.



Projekt musi być 
zgodny z przyjętą 
w Programie 
definicją 
interwencyjności.



Część 2.

Definicja 

interwencyjności



Czym są projekty 
interwencyjne?



Są szybką odpowiedzią na konkretną, 
zidentyfikowaną sytuację kryzysową 
(krótko- lub długotrwałą).



Odpowiadają na pilne problemy 
i obejmują rozwiązania możliwe do 
zrealizowania w czasie od 3 do 8 miesięcy.



Są reakcją na bieżącą sytuację kryzysową 
i  nie mogą mieć charakteru cyklicznego . 



Ich rezultaty 
nie muszą spełniać 
kryterium trwałości 
ani być podstawą dla 
wprowadzania zmian 
systemowych.



Odbiorcami 
i odbiorczyniami działań 
mogą być konkretne grupy 
osób, które znalazły się 
bezpośrednio w sytuacji 
kryzysowej związanej 
z jednym z obszarów 
wsparcia Programu.



Nie mogą to być 
działania ukierunkowane 
na poprawę sytuacji 
organizacji społecznych 
czy instytucji.



Jak rozumiemy 
sytuację 

kryzysową?



Nagła zmiana 
sytuacji lub 
nasilenie się 
problemów 
dotykających daną 
grupę odbiorców / 
odbiorczyń.



Ma charakter 
„nadzwyczajny” 
i jest pewnym 
zakłóceniem / zmianą 
dotychczasowego 
sposobu 
funkcjonowania danej 
grupy (niezależnie od 
tego, jak trudna była 
dotąd jej sytuacja).



Wnioskodawca musi 
precyzyjnie wskazać 
źródła/okoliczności 
wystąpienia danej sytuacji 
kryzysowej (z czego ona 
wynika) oraz opisać jej 
istotę i przejawy (na czym 
polega zmiana sytuacji).



Sytuacja kryzysowa 
może dotyczyć:

• nasilających się problemów lub 
gwałtownego pogorszenia sytuacji 
jakiejś grupy, np. na skutek zmiany 
sytuacji prawnej, nagłego pogorszenia 
sytuacji materialnej czy wzrostu napięć 
społecznych,



Sytuacja kryzysowa 
może dotyczyć:

• nagłej zmiany sytuacji danej grupy 
(niekoniecznie na gorsze), która 
wymaga podjęcia pewnych działań, 
np. wykorzystania sprzyjających zmian 
w prawie.



Część 3.

Przykłady działań 

interwencyjnych



Przykładowe działania 
interwencyjne (1):

Działania z zakresu pomocy prawnej, 
psychologicznej lub udzielania schronienia 
kryzysowego wobec osób, które znalazły się nagle 
w trudnej sytuacji życiowej w związku 
z wystąpieniem określonych i nadzwyczajnych 
czynników zewnętrznych (np. w związku ze 
wzrostem liczby osób starających się 
o przyznanie statusu uchodźcy w Polsce na skutek 
wydarzeń politycznych w ich kraju pochodzenia).



Przykładowe działania 
interwencyjne (2):

Działania i wsparcie skierowane do osób, które 
znalazły się nagle w trudnej sytuacji związanej 
z zaprzestaniem lub ograniczeniem 
funkcjonowania instytucji, które dotąd 
świadczyły im wsparcie (np. zamknięciem 
placówki pomocowej, ograniczeniem zakresu 
działania organizacji świadczącej bezpośrednie 
wsparcie).



Przykładowe działania 
interwencyjne (3):

Działania będące reakcją na zmianę 
sytuacji prawnej wybranej grupy 
(np. w efekcie przyjęcia nowych 
rozwiązań legislacyjnych, które mogą 
pogorszyć jej sytuację).



Przykładowe działania 
interwencyjne (4):

Działania będące reakcją na pojawienie 
się w sferze publicznej fali hejtu 
lub reakcją na widoczne nasilenie działań 
dyskryminacyjnych wobec konkretnej 
grupy.



Przykładowe działania 
interwencyjne (5):

Działania mające na celu doprowadzenie 
do rozwiązania nagłych lub nasilonych 
w ostatnim czasie konfliktów z udziałem 
danej grupy, np. w społeczności lokalnej 
lub wewnątrz tej grupy.



W rozumieniu Programu 
działaniami interwencyjnymi 
nie są (1):

Działania realizowane cyklicznie 
w formie krótkich wydarzeń lub 
dotyczące obchodów wybranych rocznic 
czy świąt, nawet jeśli są tematycznie 
związane z Programem 
(np. doroczne akcje z okazji obchodów Dnia 
Ziemi czy Światowego Dnia Uchodźcy).



W rozumieniu Programu 
działaniami interwencyjnymi 
nie są (2):

Wsparcie osób, które na skutek swojej 
osobistej sytuacji (np. stanu zdrowia, stopnia 
sprawności) znajdują się w sytuacji 
nieuprzywilejowanej i wymagają stałego 
wsparcia, a także wsparcie osób 
indywidualnych, których sytuacja życiowa 
pogorszyła się jednorazowo na skutek 
zaistnienia jakichś sytuacji kryzysowych 
(np. pogorszenia stanu zdrowia, wypadków 
losowych).



W rozumieniu Programu 
działaniami interwencyjnymi 
nie są (3):

Działania ukierunkowane na poprawę 
sytuacji organizacji społecznych czy 
instytucji, np. dotkniętych skutkami 
pandemii czy mających mniejsze niż 
wcześniej przychody z grantów ze środków 
publicznych.



Czy to będzie 
INTERWENCJA
w rozumieniu 

Programu?



• Działania artystyczne 
czy edukacyjne wykorzystujące 
aktualne społeczne 
zainteresowanie kryzysem 
związanym z obecnością 
uchodźczyń i uchodźców na 
polskiej granicy z Białorusią.



• Organizacja festynu 
dobroczynnego wspierającego 
zbiórkę środków na zabieg 
operacyjny dziecka chorującego 
na chorobę rzadką, który nie jest 
refundowany przez polski NFZ.



• Prowadzenie dodatkowych zajęć 
wyrównawczych dla dzieci 
z ubogich rodzin, które miały 
utrudniony dostęp do edukacji 
zdalnej w czasie pandemii COVID-
19 i nie uczestniczyły w części 
zajęć szkolnych.



• Oddolna kampania na rzecz 
odwołania uchwały rady gminy 
przeciwko „ideologii LGBT”.



• Wsparcie materialne na miejscu 
osób, które przebywają w obozie 
dla uchodźców np. na greckiej 
wyspie Lesbos i chciałyby starać 
się o status uchodźcy w Polsce.



• Warsztaty antydyskryminacyjne 
w szkołach podstawowych 
w miejscowości, w której doszło do 
pobicia na tle nienawiści rasowej.



• Organizacja kampanii referendalnej 
na rzecz przeprowadzenia 
referendum lokalnego o wycofaniu 
się z kosztownej inwestycji 
sportowej finansowanej z budżetu 
zadłużonej gminy, która to 
inwestycja nie była w żaden 
sposób konsultowana 
z mieszkańcami.



• Dofinansowanie szerszego 
zakresu wsparcia prawnego 
i psychologicznego dla ofiar 
przemocy w rodzinie w wybranej 
gminie.



• Organizacja mieszkań 
tymczasowych dla osób 
w procedurze azylowej, które mają 
stracić schronienie w związku 
z planowaną likwidacją ośrodka dla 
uchodźców w Warszawie.



Więcej przykładów działań 
interwencyjnych, zwłaszcza 
dot. tematów o znaczeniu 
szczególnym, znajdziecie 
w części II podręcznika dot. 
konkursu interwencyjnego:

https://aktywniobywatele-
regionalny.org.pl/konkurs-
interwencyjny/.

https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkurs-interwencyjny/


Dziękuję!

Ewa Stokłuska
ewa.stokluska@fed.org.pl
tel. 720 801 013

mailto:ewa.stokluska@fed.org.pl


Sesja pytań i odpowiedzi


