
LP.
NUMER 

WNIOSKU
WNIOSKODAWCA TYTUŁ PROJEKTU OBSZAR WSPARCIA WOJEWÓDZTWO

LICZBA 

PUNKTÓW

DECYZJA O PRZYZNANIU 

GRANTU

PODSTAWOWA 

WARTOŚĆ GRANTU

WARTOŚĆ GRANTU 

NA WSPÓŁPRACĘ 

DWUSTRONNĄ

WARTOŚĆ GRANTU NA ROZWÓJ 

INSTYTUCJONALNY

(W przypadku uwag osób oceniających do planu 

rozwoju instytucjonalnego, ostateczna decyzja o 

przyznaniu tej części grantu jest uwarunkowana 

uzgodnieniem poprawek do planu we współpracy z 

tutorem.)

TUTORING

1 K1d/0707 Fundacja EkoRozwoju

Obywatele dla drzew - 

drzewa dla klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 45 przyznany grant                83 797,39 €                              -   €                                                               18 023,80 € 

2 K1d/0450

FUNDACJA EKOLOGICZNA 

"ZIELONA AKCJA"

Zielone i niebieskie 

inicjatywy dla dobrego 

klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 44,5 przyznany grant                79 200,03 €                              -   €                                                                  3 595,25 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

3 K1d/0388 Fundacja DITERO

Utalentowani 

neuroróżnorodni. Rynek 

pracy wrażliwy na potrzeby 

osób z ASD

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 44 przyznany grant                74 916,70 €                              -   €                                                                  7 357,14 € 

4 K1d/0188 Fundacja Imago

BAZA PRZYGODY - 

CENTRUM AKTYWNOŚCI I 

INTEGRACJI

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 43,5 przyznany grant                82 649,93 €                10 419,52 €                                                                  9 664,28 € 

5 K1d/0324 Fundacja "Merkury" MŁODZI - AKTYWNI

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 43 przyznany grant                83 553,76 €                              -   €                                                               16 857,14 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

6 K1d/0701

"MIĘDZYNARODOWA 

ORGANIZACJA SOROPTIMIST 

INTERNATIONAL PIERWSZY KLUB 

WE WROCŁAWIU"

Przemocometr - razem 

zmierzmy się z przemocą

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 43 przyznany grant                83 833,36 €                              -   €                                                               17 857,15 € 

7 K1d/0490 Fundacja Ładne Historie

Pracownia obywatelska - 

Zielony Plac Grunwaldzki 

OD NOWA

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 42 przyznany grant                83 752,38 €                              -   €                                                               17 821,43 € 

8 K1d/0106 FUNDACJA RADUGA Bufor

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 41 przyznany grant                83 977,61 €                12 476,18 €                                                               18 365,72 € 

9 K1m/0201 Fundacja Homo Sacer

Oficyna inspiracji - przysiądź 

się

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 41 przyznany grant                22 952,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

10 K1d/0370

Fundacja na Rzecz Studiów 

Europejskich

Aktywni migranci i 

migrantki

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 41

przyznany grant 

(decyzja Komitetu 

Wykonawczego z dn. 

05.10.2021)                66 628,59 €                              -   €                                                               14 142,86 € 

11 K1m/0589

Legnickie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Obywatelskich Równi sobie

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) dolnośląskie 41 przyznany grant                22 654,00 €                              -   €                                                                  4 952,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

12 K1d/0602

Stowarzyszenie Ekologiczne 

"Etna" Gmina z werwą

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 41

przyznany grant 

(decyzja Komitetu 

Wykonawczego z dn. 

05.10.2021)                84 000,00 €                              -   €                                                               18 480,00 € 

13 K1m/0677 Towarzystwo Benderowskie Klimat na Dolny Śląsk

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 41 przyznany grant                22 993,00 €                              -   €                                                                  4 219,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

14 K1d/0218

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Twórczych TACY SAMI

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 40,5 lista rezerwowa                72 007,07 €                              -   €                                                                              -   € 

15 K1m/0422 Interclub Femina Razem przez cały rok

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 40 lista rezerwowa                19 901,22 €                              -   €                                                                              -   € 

16 K1m/0399

Stowarzyszenie Razem dla 

Rozwoju

Budowanie polityki 

młodzieżowej w Powiecie 

Wołowskim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 39,5 lista rezerwowa                22 947,64 €                              -   €                                                                              -   € 

LISTA WOJEWÓDZKA - 1. KONKURS NA PROJEKTY TEMATYCZNE - WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ



17 K1d/0545 Kultura Równości

Wsparcie osób LGBT+ i ich 

rodzin lokalnie.

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) dolnośląskie 39,5 przyznany grant                83 978,58 €                              -   €                                                               17 785,71 € 

18 K1m/0495 Fundacja Go'n'Act Podcast o prawach dziecka

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) dolnośląskie 39 przyznany grant                22 044,05 €                              -   €                                                                              -   € 

19 K1m/0295

Fundacja na rzecz dzieci i 

młodzieży Na krańcu tęczy

Rodzinna Akademia 

Wolontariatu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 38,5 nieprzyznanie grantu                19 998,00 €                              -   €                                                                  3 905,00 € 

20 K1d/0124

Dolnośląska Fundacja na rzecz 

Pieczy Zastępczej „Przystanek 

Rodzina” poMOC w RODZINIE

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 38 nieprzyznanie grantu                83 769,64 €                              -   €                                                               18 366,66 € 

21 K1m/0447 Stowarzyszenie Oświata Polska

Oświatowe Kawiarenki 

Obywatelskie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 38 nieprzyznanie grantu                22 998,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

22 K1d/0648

Stowarzyszenie Aktywizacji 

Społecznej TuRazem

Społeczna rewitalizacja - 

sieć architektów 

podwórkowych wnętrz

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 38 nieprzyznanie grantu                52 752,38 €                              -   €                                                                              -   € 

23 K1d/0276 Fundacja Ukraina

Wielokulturowa szkoła 

prasowa

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 37 nieprzyznanie grantu                83 991,69 €                              -   €                                                               18 469,04 € 

24 K1m/0464

Regionalne Centrum Wspierania 

Inicjatytw Pozarządowych

Świadomy pracodawca - 

aktywny pracownik

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 37 nieprzyznanie grantu                22 988,00 €                              -   €                                                                              -   € 

25 K1d/0622

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-

UNIA

AKTYWY PROSUMENT I 

SOŁECTWO- FUNDAMENTY 

DEMOKRACJI 

ENERGETYCZNEJ

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 37 nieprzyznanie grantu                84 000,00 €                              -   €                                                               18 450,00 € 

26 K1m/0735

Fundacja Ekopotencjał - 

Przestrzeń Możliwości

Czysty Wrocław - poprawa 

efektywności systemu 

gospodarowania odpadami 

we Wrocławiu z aktywnym 

udziałem mieszkańców 

miasta.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 37 nieprzyznanie grantu                22 990,00 €                              -   €                                                                              -   € 

27 K1d/0410

Dolnośląska Federacja Organziacji 

Pozarządowych

DIALOG, WSPÓŁPRACA, 

ROZWÓJ - SZKOŁA 

DIALOGU I 

ZAANGAŻOWANIA 

OBYWATELSKIEGO

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 36,5 nieprzyznanie grantu                84 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 

28 K1d/0606

STOWARZYSZENIE DOM 

KOŁODZIEJA

Budowanie kultury 

demokratycznej i 

zaangażowania 

obywatelskiego w Opolnie 

Zdroju

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 36,5 nieprzyznanie grantu                82 214,76 €                  3 571,43 €                                                                  1 380,96 € 

29 K1d/0680

NOMADA Stowarzyszenie na 

Rzecz Integracji Społeczeństwa 

Wielokulturowego

Nasze prawa - Nasza 

sprawa!

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) dolnośląskie 36,5 przyznany grant                83 952,39 €                              -   €                                                               17 438,10 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

30 K1d/0086

Stowarzyszenie Różnorodności 

Społecznej UP-DATE

Inkluzywny Dolny Śląsk - 

kompleksowe wsparcie 

społeczności LGBT+

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) dolnośląskie 36 przyznany grant                84 000,00 €                              -   €                                                               18 476,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

31 K1d/0346

Stowarzyszenie Centrum 

Rozwiązań Systemowych

PoTrzebni - włącz się do gry 

o przyszłość

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 36 nieprzyznanie grantu                83 992,95 €                12 589,29 €                                                               18 466,66 € 

32 K1m/0572 Fundacja Szansa Idźmy razem

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 36 nieprzyznanie grantu                22 940,00 €                              -   €                                                                  4 846,00 € 

33 K1d/0080 Fundacja TIFF Collective Aktywni w kulturze

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 35,5 nieprzyznanie grantu                66 761,89 €                              -   €                                                                  7 857,16 € 

34 K1m/0641 Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój

MigrantClub - łączymy ludzi 

w Polsce

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 35,5 nieprzyznanie grantu                22 995,24 €                              -   €                                                                              -   € 

35 K1d/0760

Fundacja Wspierania Organizacji 

Pozarządowych "Umbrella"

Dialog i współpraca kluczem 

do partycypacji 

obywatelskiej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 35,5 nieprzyznanie grantu                83 595,21 €                              -   €                                                                              -   € 

36 K1m/0002

Stowarzyszenie Integracji 

Społecznej PROPAGO

III sektor w gminie Brzeg 

Dolny- nasz wspólny 

mianownik

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 35 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 



37 K1m/0506 Fundacja Via Salutis

CUD - ciało, umysł, dusza. 

Innowacyjny program 

osiagania stanu 

zaangażowania 

społecznego.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 35 nieprzyznanie grantu                22 983,00 €                  3 435,00 €                                                                  5 024,00 € 

38 K1m/0701

Stowarzyszenie Edukacja 

Przyszłości

Konsultacje społeczne w 

Złotoryi

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 35 nieprzyznanie grantu                22 823,83 €                              -   €                                                                              -   € 

39 K1d/0524 "made in brochów" One. My. Siostry.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 33,5 nieprzyznanie grantu                27 011,91 €                              -   €                                                                  5 880,97 € 

40 K1m/0246 Fundacja Jesus Christ Security Mam tę moc!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 33 nieprzyznanie grantu                22 990,00 €                              -   €                                                                  4 714,28 € 

41 K1d/0520

Karkonoski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych Internet - to proste!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 33 nieprzyznanie grantu                73 683,33 €                              -   €                                                                              -   € 

42 K1m/0543 Fundacja "ANIMUS" Działajmy razem.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 33 nieprzyznanie grantu                22 684,00 €                              -   €                                                                  2 771,00 € 

43 K1m/0689 Stowarzyszenie Ekopozytywni

Ukształtowanie liderów 

środowiskowych i edukacja 

klimatyczna.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 33 nieprzyznanie grantu                22 957,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

44 K1m/0449

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Idzikowie

Przyroda z naszych stron - 

angażujemy i edukujemy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 31,5 nieprzyznanie grantu                20 874,00 €                              -   €                                                                  4 474,00 € 

45 K1d/0538

Fundacja Edukacyjna im.Siostry 

Wandy Garczyńskiej

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - 

Kreatywne Miejsce 

Rozwoju

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 31,5 nieprzyznanie grantu                83 991,21 €                12 327,05 €                                                               18 402,14 € 

46 K1d/0392 Avant Art

Uspołecznienie polityki 

kulturalnej we Wrocławiu i 

na Dolnym Śląsku

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 31 nieprzyznanie grantu                83 832,98 €                              -   €                                                               17 303,56 € 

47 K1m/0807 Fundacja Metropolis Wrocław

My, Miasto. Zmieniamy 

polityki lokalne razem.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 31 nieprzyznanie grantu                22 905,00 €                              -   €                                                                  3 333,00 € 

48 K1m/0710 Fundacja NOVUM Aktywni - zinetgrowani

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 30,5 nieprzyznanie grantu                21 422,61 €                              -   €                                                                              -   € 

49 K1m/0359 Stowarzyszenie Imelda

"Dostałeś w policzek, nie 

nastawiaj drugiego"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 30 nieprzyznanie grantu                22 995,00 €                              -   €                                                                  4 952,00 € 

50 K1m/0549

Wrocławska Fundacja Edukacji 

Europejskiej i Współpracy 

Międzynarodowej FREYA

Szkoła wieloCOOLturowa 

jako miejsce dialogu i 

szacunku

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 30 nieprzyznanie grantu                21 547,67 €                              -   €                                                                              -   € 

51 K1d/0458 Kilo Kultury Fundacja

Opowiadanie 

(nie)Widzialnego Świata

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 29,5 nieprzyznanie grantu                75 746,40 €                              -   €                                                                              -   € 

52 K1d/0032

Fundacja Integracji Społecznej 

"ABRAMIS"

Powrót to wybór - nie 

obowiązek

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 29 nieprzyznanie grantu                82 052,39 €                              -   €                                                                              -   € 

53 K1m/0282

Stowarzyszenie 

BOLESLAWIANIE.EU

Moje Tolero: Dziecięcy 

Festiwal Praw Człowieka

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) dolnośląskie 28 nieprzyznanie grantu                22 250,00 €                              -   €                                                                  4 483,00 € 

54 K1d/0570 Fundacja Eudajmonia

Wspierane podejmowanie 

decyzji - nowa jakość usług 

dla OzN

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 26,5 nieprzyznanie grantu                83 989,30 €                              -   €                                                               18 471,43 € 

55 K1m/0427

Dolnośląski Instytut Studiów 

Energetycznych

Aktywności mieszkańców 

Wrocławia na rzecz ochrony 

klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 26 nieprzyznanie grantu                22 704,37 €                              -   €                                                                  2 762,00 € 

56 K1d/0358

Dortmundzko-Wrocławsko-

Lwowska Fundacja im. św. Jadwigi Mogę zrobić więcej!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 25,5 nieprzyznanie grantu                79 476,19 €                              -   €                                                               17 380,95 € 

57 K1m/0539

FUNDACJA EDUKACJI I ROZWOJU 

FEIR AKADEMIA 3D

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 25 nieprzyznanie grantu                22 962,00 €                              -   €                                                                              -   € 

58 K1m/0681

POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z 

KALECTWEM Oddział Wojewódzki 

we Wrocławiu

Jesteśmy tutaj - osoby z 

niepełnosprawnościami

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 23,5 nieprzyznanie grantu                14 071,00 €                              -   €                                                                              -   € 



59 K1d/0402 Fundacja św. Jadwigi

"Działaj, wspieraj, wybieraj - 

lokalni liderzy Granitowego 

Szlaku"

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 23 nieprzyznanie grantu                83 978,59 €                              -   €                                                               18 264,28 € 

60 K1m/0657

Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej Milanos

Razem możemy wszystko – 

integracja z Milanos

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 23 nieprzyznanie grantu                18 414,00 €                              -   €                                                                  3 810,00 € 

61 K1m/0669

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 

Oddział Regionalny w Zgorzelcu

Psychologiczne wsparcie 

osób LGBT+ oraz ich rodzin

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) dolnośląskie 23 nieprzyznanie grantu                20 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 

62 K1m/0165

Fundacja Aktywizmu 

Klimatycznego

Wspieranie oddolnych 

działań klimatycznych poza 

dużymi miastami

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 22,5 nieprzyznanie grantu                18 929,00 €                              -   €                                                                  3 452,00 € 

63 K1m/0769 Fundacja Wspólnota Pokoleń CBM APP

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 22,5 nieprzyznanie grantu                22 833,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

64 K1m/0093

INSTYTUT GRZEGORZA 

PIRAMOWICZA

Polska – Armenia – tak 

blisko i tak daleko.

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) dolnośląskie 21,5 nieprzyznanie grantu                11 061,91 €                              -   €                                                                              -   € 

65 K1d/0245 Równi, choć Różni Ja, ty, my

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 18,5 nieprzyznanie grantu                39 107,40 €                              -   €                                                                  7 844,60 € 

66 K1m/0438 Fundacja "Aktywni XXI"

Aktywność Seniorek i 

Seniorów w Przyjaznym 

Europejskim Mieście  

(ASPEM)

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 18,5 nieprzyznanie grantu                21 355,00 €                              -   €                                                                  4 557,00 € 

67 K1d/0558 Fundacja Niesamowity Dolny Śląsk

Sto Wież - JEDEN SZLAK - 

Nowa perspektywa Dolnego 

Śląska

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) dolnośląskie 18 nieprzyznanie grantu                83 966,69 €                              -   €                                                               18 452,38 € 

68 K1m/0489 Fundacja Kaukaska Znaj Swoje Prawa!

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) dolnośląskie 16 nieprzyznanie grantu                22 500,00 €                              -   €                                                                  4 786,00 € 

69 K1d/0336 Fundacja Jubilo Pomiędzy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 15 nieprzyznanie grantu                83 924,18 €                              -   €                                                               18 333,33 € 

70 K1m/0733 Modern Sport Foundation

Walka z dyskryminacją i 

rozwiązywanie sporów w 

sporcie

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) dolnośląskie 15 nieprzyznanie grantu                18 843,00 €                              -   €                                                                  4 131,00 € 

71 K1m/0166 Fundacja "Włącz Opiekę"

Przezwyciężenie barier 

hamujących rozwój 

Fundacji "Włącz Opiekę"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 0 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 060,00 € 

72 K1m/0224 Fundacja "Pomaluj mi świat" Mobilny Punkt Wsparcia

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) dolnośląskie 0 nieprzyznanie grantu                16 952,00 €                              -   €                                                                              -   € 

73 K1d/0291

Fundacja "Potrafię Pomóc" Na 

Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z 

Wadami Rozwojowymi

Integracyjna Siłownia bez 

Barier

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 0 nieprzyznanie grantu                83 693,20 €                              -   €                                                                  6 750,00 € 

74 K1d/0541

Pracownia Zrównoważonego 

Rozwoju

Bydgoski Włącznik 

Antysmogowy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 45 przyznany grant                84 000,00 €                              -   €                                                               18 405,02 € 

75 K1d/0447 Fundacja Emic

Uchodźcy mają głos!-

wzmocnienie praw 

migrantów i migrantek.

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) kujawsko-pomorskie 43,5 przyznany grant                83 997,63 €                              -   €                                                               18 464,29 € 

76 K1m/0335 Fundacja Ekspert - Kujawy Akademia Kobiet

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 41 przyznany grant                22 992,00 €                              -   €                                                                              -   € 

77 K1d/0463 Fundacja Pracownia Dialogu

Dobre konflikty? 

Rozwiązane konflikty!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 40,5 przyznany grant                83 498,82 €                              -   €                                                               18 121,43 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

78 K1m/0192 Fundacja AGRAFKA Bez przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 40 przyznany grant                22 890,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

79 K1m/0699 Fundacja Odlewnia Przepis na Polną

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 40 przyznany grant                22 878,00 €                              -   €                                                                  4 952,00 € 

80 K1m/0292 Fundacja You Plan Culture Wielokulturowi Sąsiedzi

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 39,5 przyznany grant                22 931,00 €                              -   €                                                                  4 905,00 € 

81 K1d/0014

RC fundacja konsultingu i 

rehabilitacji Dla nas, z nami i o nas

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 37,5 przyznany grant                83 991,68 €                              -   €                                                                              -   € 

82 K1d/0302 Instytut Dyskursu i Dialogu

Lokalne interwencje 

medialne

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 37 nieprzyznanie grantu                83 309,54 €                              -   €                                                               16 500,00 € 



83 K1m/0365

Stowarzyszenie "Chełmińskie 

Przedmieście Tu Mieszkam"

Wiem gdzie mieszkam, 

wiem gdzie działam

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 37 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

84 K1m/0010 Stowarzyszenie Małyssak Młoda Zmiana

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 36,5 nieprzyznanie grantu                22 988,00 €                              -   €                                                                  4 999,99 € 

85 K1m/0724

Stowarzyszenie MODrzew - 

Monitoring Obywatelski Drzew Przyjaciele drzew

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 35 nieprzyznanie grantu                17 700,00 €                              -   €                                                                              -   € 

86 K1m/0692 Fundacja TUversity Szkoła Changemakerów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 33 nieprzyznanie grantu                22 213,00 €                              -   €                                                                              -   € 

87 K1d/0266 Fundacja Wyrównać szanse Odkrywanie swojej mocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 31 nieprzyznanie grantu                67 802,87 €                              -   €                                                                  5 095,24 € 

88 K1m/0631 Fundacja Kreatywnej Edukacji

Niedyrektywność kontra 

przemoc

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 31 nieprzyznanie grantu                21 262,00 €                              -   €                                                                  4 405,00 € 

89 K1d/0327

FUNDACJA AKADEMIA ROZWOJU 

ANNA KRUSZYK ROZWIŃ SKRZYDŁA

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 30,5 nieprzyznanie grantu                77 685,66 €                              -   €                                                                  8 833,38 € 

90 K1m/0665

Stowarzyszenie Gildia 

Superbohaterów

L.I.D.E.R. - Lokalna 

Integracja Daje Ekstra 

Rozpęd

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 30,5 nieprzyznanie grantu                18 875,00 €                              -   €                                                                  4 143,00 € 

91 K1d/0282 Fundacja Stabilo

Think Tank - Włącznik 

Obywatelski

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 28,5 nieprzyznanie grantu                83 966,65 €                              -   €                                                               18 327,39 € 

92 K1m/0314

Lokalna Grupa Działania Pałuki- 

Wspólna Sprawa Zaangażowani 2021+

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 23,5 nieprzyznanie grantu                22 965,00 €                              -   €                                                                  5 047,61 € 

93 K1m/0603

Kujawsko-Pomorska Fundacja 

Pomocy Osobom Starszym i 

Niepełnosprawnym

Integracja osób 

niepełnosprawnych z 

młodym pokoleniem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 23,5 nieprzyznanie grantu                21 419,07 €                              -   €                                                                              -   € 

94 K1d/0127

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM 

ŚWIATŁO

CENTRUM   WSPARCIA 

HOLISTYCZNEGO

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 22 nieprzyznanie grantu                82 983,50 €                              -   €                                                                              -   € 

95 K1m/0576

Fundacja Inicjatyw Na Rzecz 

Niepełnosprawnych Pro Omnibus

Razem mówimy stop 

dyskryminacji 

niepełnosprawnych

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) kujawsko-pomorskie 21,5 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

96 K1m/0620 Teatr Ludyczny

Teatr forum - polsko-

norweski obraz dobrostanu 

osób zagrożonych 

wykluczeniem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 18,5 nieprzyznanie grantu                17 976,00 €                  1 071,96 €                                                                  3 952,00 € 

97 K1d/0575 Fundacja Nie-Art

Aktywizacja mieszkańców 

Torunia poprzez działania 

społeczne i kulturalne

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 17,5 nieprzyznanie grantu                72 696,44 €                              -   €                                                               12 743,37 € 

98 K1d/0117 Fundacja Ari Ari

Spotkania przy stole. 

Kapitał społeczny i 

kulturowy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 16 nieprzyznanie grantu                83 976,22 €                              -   €                                                               18 452,37 € 

99 K1m/0345 Spółdzielnia Socjalna HELP Akademia Obywatelska

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 0 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 

100 K1m/0434

Ochotnicza Straż Pożarna RP w 

Trzebczu Szlacheckim

Doposażenie OSP Trzebcz w 

sprzęt ratujący życie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 0 nieprzyznanie grantu                22 857,00 €                              -   €                                                                              -   € 

101 K1m/0564 Rehabilitacja bez barier Włączamy się

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 0 nieprzyznanie grantu                22 966,00 €                              -   €                                                                  3 129,00 € 

102 K1m/0582 Fundacja MEDIUS

Ośrodek Doskonalenia 

Mediatorów MEDIUS

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) kujawsko-pomorskie 0 nieprzyznanie grantu                22 999,00 €                              -   €                                                                              -   € 



103 K1d/0394

Fundacja Aktywności 

Obywatelskiej

Kierunek Włączenie - 

Seniorki i Seniorzy są wśród 

nas

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 44 przyznany grant                74 465,00 €                              -   €                                                               13 290,48 € 

104 K1d/0421 Fundacja Sempre a Frente

Przystanek Sempre. 

Wsparcie psychologiczne 

dla młodzieży

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 43,5 przyznany grant                83 828,57 €                              -   €                                                               18 214,28 € 

105 K1d/0719 Fundacja Dobrych Pomysłów

Centrum Inicjatyw 

Kulturalnych i Społecznych 

"Punkt Kultury"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 41,5 przyznany grant                69 142,86 €                              -   €                                                                  6 547,62 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

106 K1d/0002 Fundacja Wolności Lubelskie pod kontrolą

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 40,5 przyznany grant                84 000,00 €                              -   €                                                               17 800,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

107 K1m/0123 Fundacja dla Rozwoju Multitudo Młodzi mają głos

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 40,5 przyznany grant                22 981,00 €                  3 381,00 €                                                                  4 976,00 € 

108 K1d/0130 Stowarzyszenie "Dla Ziemi" WŁĄCZONE

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 40,5 przyznany grant                83 983,80 €                12 595,24 €                                                               18 400,00 € 

109 K1d/0749

Towarzystwo dla Natury i 

Człowieka

Wzmocnienie społecznej 

kontroli w zakresie ochrony 

środowiska na terenie 

województwa lubelskiego

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 38,5 nieprzyznanie grantu                74 558,68 €                              -   €                                                               15 746,19 € 

110 K1d/0652 Fundacja HerStory

Siła Wspólnoty - program 

wsparcia dla społeczności 

LGBTQ+

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) lubelskie 38 przyznany grant                83 925,26 €                              -   €                                                               18 095,23 € 

111 K1m/0270

Fundacja Rozwoju i Edukacji 

ProEdu

Czerwone światło na Twojej 

GRANICY

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 37 nieprzyznanie grantu                22 976,00 €                              -   €                                                                  5 025,00 € 

112 K1d/0300 Fundacja Bliżej Pasji

Obywatelski challenge – 

włącz się!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 37 nieprzyznanie grantu                47 469,00 €                              -   €                                                                  9 892,87 € 

113 K1d/0525 Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo

Wybory w Mieście M – 

uczymy się lokalnej 

partycypacji

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 37 nieprzyznanie grantu                59 107,61 €                              -   €                                                               12 857,15 € 

114 K1d/0566 Fundacja Parasol Roztocza

STAROŚĆ: ZROZUMIEĆ, 

ZAAKCEPTOWAĆ, DOCENIĆ.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 35,5 nieprzyznanie grantu                35 497,30 €                              -   €                                                                  7 619,04 € 

115 K1m/0704 Fundacja Nieprzetartego Szlaku

Cykl Imprez Nieprzetartego 

Szlaku

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 35,5 nieprzyznanie grantu                22 819,00 €                              -   €                                                                              -   € 

116 K1m/0289

FUNDACJA PROMOCJI 

EDUKACYJNEJ ORYLION Łączymy pokolenia

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 34,5 nieprzyznanie grantu                22 874,00 €                  3 350,00 €                                                                  4 952,00 € 

117 K1d/0579

Fundacja Twórczości, Edukacji i 

Animacji Młodzieży - "Teatrikon"

Szkolne Budżety 

Obywatelskie w Lublinie.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 33,5 nieprzyznanie grantu                83 988,13 €                              -   €                                                               17 142,86 € 

118 K1m/0599 Stowarzyszenie Integracji SALIX

Edukacja obywatelska 

poprzez wolontariat

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 33,5 nieprzyznanie grantu                18 902,00 €                              -   €                                                                  1 048,00 € 

119 K1m/0474 Stowarzyszenie Homo Faber

"Dajemy po garach" - 

wsparcie aktywności kobiet 

na wsi.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 33 nieprzyznanie grantu                22 960,00 €                              -   €                                                                  3 429,00 € 

120 K1m/0148

Fundacja Kultury Duchowej 

Pogranicza

Aktywizacja młodzieży w 

celu pokonania 

stereotypów oraz barier 

kulturowych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 32,5 nieprzyznanie grantu                21 379,00 €                              -   €                                                                  4 490,00 € 

121 K1d/0666

Polska Fundacja Os´ rodków 

Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego ”OIC Poland” z 

siedzibą w Lublinie

LOKALNY MODEL 

WSPÓŁPRACY NA RZECZ 

RÓŻNORODNOŚCI 

SPOŁECZNEJ I 

PRZECIWDZIAŁANIA 

WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU  

MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ 

UKRAIŃSKIEJ

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 32 nieprzyznanie grantu                83 642,84 €                              -   €                                                                              -   € 



122 K1d/0729

Stowarzyszenie Wspierania 

Aktywności "Bona Fides" Centrum Wsparcia Liderek

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 32 nieprzyznanie grantu                23 490,49 €                              -   €                                                                  3 571,43 € 

123 K1m/0405 FUNDACJA INNA FUNDACJA

Akademia Liderek 

Różnorodności

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) lubelskie 30,5 przyznany grant                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 050,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

124 K1d/0536

Kraśnickie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych IMPULS

IMPULS dla kraśnickich 

rodzin - STOP przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 30 nieprzyznanie grantu                81 376,19 €                              -   €                                                                              -   € 

125 K1m/0808

Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw 

Kulturalnych #hateover

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) lubelskie 29 nieprzyznanie grantu                22 987,00 €                              -   €                                                                              -   € 

126 K1m/0605

Fundacja Miasto Obywatelskie 

Lubartów

Kontrola społeczna kluczem 

do rozwoju

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 28 nieprzyznanie grantu                22 079,56 €                              -   €                                                                  4 833,00 € 

127 K1m/0382 FUNDACJA "GDY LICZY SIĘ CZAS" Jestem. Szanuję.

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) lubelskie 27,5 nieprzyznanie grantu                19 150,00 €                              -   €                                                                              -   € 

128 K1m/0846 Fundacja Otwarte Okna

Małe szkoły jako lokalne 

centrum aktywności 

społecznej (CAS) według 

metodyki Marii Montessori

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 26,5 nieprzyznanie grantu                21 919,00 €                              -   €                                                                  4 761,91 € 

129 K1d/0457

Fundacja Rozwoju i Aktywności 

Społecznej "Przyjaźń"

MASA-Międzypokoleniowa 

Akademia Społecznej 

Aktywności

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 25,5 nieprzyznanie grantu                47 872,15 €                              -   €                                                                  9 280,59 € 

130 K1d/0631 Stowarzyszenie Rysa

Otwórz drzwi-zatrzymaj 

przemoc!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 24,5 nieprzyznanie grantu                83 172,61 €                              -   €                                                                              -   € 

131 K1d/0535

FUNDACJA INICJATYW 

MENEDŻERSKICH

(Nie)widzialna młodzież 

Lublina

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) lubelskie 24 nieprzyznanie grantu                83 175,22 €                              -   €                                                                              -   € 

132 K1m/0836

Stowarzyszenie Rozwoju 

Zachodniej Lubelszczyzny Nowe 

Perspektywy

Obywatele decydują o 

swoim środowisku

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 19,5 nieprzyznanie grantu                21 667,00 €                              -   €                                                                  4 405,00 € 

133 K1m/0727 Fundacja "Fundusz Inicjatyw"

Warsztaty wspierające dla 

rodziców

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 19 nieprzyznanie grantu                22 788,00 €                              -   €                                                                  4 952,00 € 

134 K1m/0022 Fundacja HAART Poland Migruj bezpiecznie!

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) lubelskie 18 nieprzyznanie grantu                22 833,00 €                              -   €                                                                  4 881,00 € 

135 K1m/0153 Lubelska Liga Gier Miejskich Młodzi mają głos

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 14 nieprzyznanie grantu                22 468,34 €                              -   €                                                                              -   € 

136 K1m/0687 FORUM OBYWATELSKIE PUŁAWY

Wolność Równość 

Akceptacja

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) lubelskie 8 nieprzyznanie grantu                15 714,00 €                              -   €                                                                  3 452,00 € 

137 K1d/0340 Fundacja Alpha

Zbadani, niewykluczeni. 

Badania w kierunku 

autyzmu najmłodszych.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 0 nieprzyznanie grantu                83 939,30 €                              -   €                                                               11 309,52 € 

138 K1m/0656

Stowarzyszenie Samorządów 

Euroregionu "Bug"

Agroturystyka szansą 

wzmocnienia potencjału 

społecznego mieszkańców 

pogranicza.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubelskie 0 nieprzyznanie grantu                22 802,39 €                              -   €                                                                              -   € 

139 K1d/0725

Fundacja na rzecz Collegium 

Polonicum Nowa Sól na społecznej fali

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 42,5 przyznany grant                69 495,23 €                              -   €                                                               14 285,70 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

140 K1d/0419

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Kobiet BABA

Z BABĄ - PRZECIW 

PRZEMOCY!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubuskie 41,5 przyznany grant                83 744,78 €                              -   €                                                               18 360,00 € 

141 K1d/0337 Fundacja Rozwoju Holistycznego Na straży Puszczy Noteckiej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 39,5 przyznany grant                84 000,00 €                              -   €                                                               14 095,00 € 

142 K1m/0519 Ośrodek Integracji Społecznej Pomaganie mamy w planie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubuskie 39,5 przyznany grant                22 980,97 €                              -   €                                                                              -   € 

143 K1m/0819 Stowarzyszenie 515

#TEMATRZEKA - mieszkańcy 

gminy włączani w decyzje 

dotyczące środowiska.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 39,5 przyznany grant                22 994,00 €                              -   €                                                                  4 404,77 € 

144 K1d/0158

Terenowy Komitet Ochrony Praw 

Dziecka

Prawo do życia w świecie 

bez przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubuskie 39 przyznany grant                83 319,53 €                              -   €                                                                              -   € 

145 K1m/0099

Stowarzyszenie Po drugiej stronie 

cukru Sekretne życie słodziaków

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubuskie 37,5 nieprzyznanie grantu                22 988,00 €                              -   €                                                                  5 045,00 € 



146 K1d/0350

Zielonogórski Klub Fantastyki Ad 

Astra

Budowanie aktywizmu 

klimatycznego wśród 

młodzieży szkolnej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 30 nieprzyznanie grantu                83 950,00 €                              -   €                                                               18 440,50 € 

147 K1m/0748 Koalicja Młodych Aktywistów Lubuskie jeziora

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 30 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 060,00 € 

148 K1m/0842

Stowarzyszenie Abstynenckie 

„Magia Trzynastki” w Ciborzu, "Zdążyć z pomocą"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubuskie 30 nieprzyznanie grantu                  7 305,00 €                              -   €                                                                              -   € 

149 K1d/0247 Fundacja Natura Polska

Sektor NGO dla aktywizacji 

obywatelskiej na rzecz 

ochrony zasad demokracji i 

środowiska naturalnego.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 29,5 nieprzyznanie grantu                83 838,58 €                              -   €                                                                              -   € 

150 K1m/0357

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno-Kulturalnych “Twórcze 

Horyzonty”

„Spotkania wokół praw 

człowieka”

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) lubuskie 27,5 nieprzyznanie grantu                22 978,00 €                              -   €                                                                              -   € 

151 K1d/0742

Fundacja Zachodni Ośrodek Badań 

Społecznych i Ekonomicznych

Własnym głosem o sobie - 

partycypacja w działaniu.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 27 nieprzyznanie grantu                73 169,04 €                              -   €                                                               15 999,99 € 

152 K1m/0548 Stowarzyszenie "ZA BOREM" Nasze Młode Media (NMM)

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) lubuskie 26 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

153 K1m/0452

FUNDACJA CODEX CIVIL 

ORGANISATION DEALING WITH 

EXTREMISM AND XENOPHOBIA

"Zmiana myślenia - 

Przestrzeń się zmienia"

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) lubuskie 25 nieprzyznanie grantu                18 969,00 €                              -   €                                                                  3 929,00 € 

154 K1m/0615

Koło Gospodyń Wiejskich w 

Miłakowie Rodzina na 6!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubuskie 21 nieprzyznanie grantu                10 167,00 €                              -   €                                                                              -   € 

155 K1m/0084

Koło Gospodyn Wiejskich W 

Pierzwinie Kamionce

Przewodnik turystyczny 

Pierzwin i okolice (+20km)

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) lubuskie 0 nieprzyznanie grantu                  7 143,00 €                              -   €                                                                              -   € 

156 K1m/0105

Sportowy Klub Taneczny Mega 

Dance

Zdrowie jest w naszych 

rękach. Aktywny 

wypoczynek dzieci i 

młodzieży z Rock n Rollem 

Akrobatycznym

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubuskie 0 nieprzyznanie grantu                16 662,00 €                              -   €                                                                     733,00 € 

157 K1d/0231

Fundacja Instytut Spraw 

Obywatelskich Rady na odpady

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 44,5 przyznany grant                81 850,38 €                11 515,25 €                                                               16 190,48 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

158 K1d/0634

Centrum Promocji i Rozwoju 

Inicjatyw Obywatelskich OPUS

Cudzoziemiec-mieszkaniec-

sąsiad

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 44,5 przyznany grant                83 761,95 €                  9 166,67 €                                                               17 380,97 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

159 K1m/0271

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Kreatywnych IN-KREA Eko Młodzi mają głos

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 44 przyznany grant                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 060,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

160 K1m/0530 Fundacja Kuźnia Kampanierów Elektrosmog pod lupą

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 43,5 nieprzyznanie grantu                22 999,00 €                  3 329,00 €                                                                  5 048,00 € 

161 K1m/0792 Ecorower Fundacja

Eko-łąki - partycypacja 

mieszkańców Głowna w 

kształtowaniu lokalnych 

polityk gospodarowania 

zielenią

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 43 przyznany grant                22 880,00 €                  3 283,00 €                                                                  4 702,00 € 

162 K1m/0100

Stowarzyszenie "Miłośnicy 

Drewna" "Przytuleni do Pieca"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 41,5 przyznany grant                22 995,00 €                              -   €                                                                              -   € 

163 K1m/0608 Fundacja Teatr Realistyczny Teatr – sztuka społeczna

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 40 przyznany grant                23 000,00 €                              -   €                                                                  3 810,00 € 

164 K1d/0137

Fundacja Instytut Re-Integracji 

Społecznej Pamiętajcie o ogrodach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 39 przyznany grant                55 819,83 €                  8 095,24 €                                                                  9 012,72 € 

165 K1d/0335

Fundacja Instytut Działań 

Twórczych

Różnorodna rodzina - 

prawdziwa rodzina.

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) łódzkie 39 przyznany grant                65 299,07 €                              -   €                                                                  7 545,25 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu



166 K1m/0340 Fundacja Lux Pro Monumentis

Eko podwórko - Łodzianie 

dla klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 38,5 przyznany grant                21 298,00 €                              -   €                                                                  3 988,00 € 

167 K1m/0591

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z 

Problemami Psychicznymi, Ich 

Rodzin i Przyjaciół „Pomost”

Uzdrawiająca Moc Dobrej 

Relacji

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 36,5 przyznany grant                22 993,00 €                              -   €                                                                  4 286,00 € 

168 K1d/0714

Stowarzyszenie Profilaktyki i 

Resocjalizacji AD REM

Spoko, damy radę -  Model 

Aktywizacji i Włączania 

Społecznego

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 35,5 nieprzyznanie grantu                83 708,19 €                              -   €                                                               18 119,04 € 

169 K1m/0136

Fundacja Niepełnosprawność bez 

barier " Mamy prawo wiedzieć !"

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) łódzkie 35 przyznany grant                22 904,77 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

170 K1d/0489 Fundacja Pro Aperte Otwórz oczy na autyzm

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 34,5 nieprzyznanie grantu                83 917,00 €                              -   €                                                               18 343,00 € 

171 K1m/0542

Fundacja na Rzecz Wspierania 

Rodziny ŹRÓDŁA

EKO SKIERNIEWICE - Tu 

mieszkam, tu działam.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 34,5 nieprzyznanie grantu                22 898,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

172 K1d/0058

Koło Miejsko-Powiatowe 

Polskiego Stowarzyszenia 

Diabetyków w Skierniewicach

Międzypokoleniowe 

Centrum Aktywności  

Społecznej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 33,5 nieprzyznanie grantu                83 998,36 €                12 571,43 €                                                               18 471,51 € 

173 K1m/0517

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Kraina Rawki"

Wsparcie rodzin 

zagrożonych wykluczeniem 

po pandemii

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 33,5 nieprzyznanie grantu                22 857,79 €                              -   €                                                                              -   € 

174 K1m/0341 STOWARZYSZENIE LEVEL UP School life-balance

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 32,5 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                  3 450,00 €                                                                  5 060,00 € 

175 K1m/0139

FUNDACJA EUROPEAN CONCEPT 

CONSULTING FOUNDATION

Możemy, robimy, 

pomagamy!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 29 nieprzyznanie grantu                22 892,86 €                              -   €                                                                  4 119,05 € 

176 K1d/0505 Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl

W.I.Z.J.A. - Wspólne 

Interdyscyplinarne 

Znajdowanie Jakościowych 

Alternatyw

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 28,5 nieprzyznanie grantu                68 142,90 €                              -   €                                                                              -   € 

177 K1m/0046

Stowarzyszenie Godzianowskie 

Jutro

Godzianowskie Jutro 

zaczyna się dziś.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 28 nieprzyznanie grantu                22 624,00 €                              -   €                                                                              -   € 

178 K1m/0767

Fundacja Europejskich Inicjatyw 

Społecznych Dream Team - nowi liderzy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 28 nieprzyznanie grantu                22 999,99 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

179 K1m/0462 Fundacja Ktoś Wytchnienie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 27 nieprzyznanie grantu                22 979,00 €                              -   €                                                                  5 045,00 € 

180 K1m/0809

Fundacja Wspierania Rewitalizacji 

Obszarów Zabudowy Miejskiej

WROZM - Tarcza 

migracyjna

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) łódzkie 24,5 nieprzyznanie grantu                21 357,14 €                              -   €                                                                              -   € 

181 K1m/0786 Stowarzyszenie Nowoczesna Łódź

Aktywne osiedla  - 

świadome decyzje i 

działania obywatelskie.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 20,5 nieprzyznanie grantu                22 957,00 €                              -   €                                                                  5 048,00 € 

182 K1m/0574

Wieluńskie Towarzystwo 

Naukowe Wspólnie dla dobra nauki

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 10 nieprzyznanie grantu                  7 381,00 €                              -   €                                                                  1 500,00 € 

183 K1m/0505

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Skrzynnie Z bezpieczeństwem na Ty

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) łódzkie 0 nieprzyznanie grantu                22 857,00 €                              -   €                                                                  4 524,00 € 

184 K1d/0762

Fundacja Dziedzictwo 

Przyrodnicze

Centrum wsparcia dla 

lokalnych leśnych grup 

strażniczych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 44,5 przyznany grant                84 000,00 €                              -   €                                                               18 479,78 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

185 K1d/0173

Małopolskie Stowarzyszenie 

Probacja Nowa Perspektywa

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 43,5 przyznany grant                83 998,80 €                  7 264,91 €                                                               18 329,54 € 

186 K1d/0426

Stowarzyszenie Dobroczynne "Res 

Sacra Miser"

Współdecydujemy - 

zaangażowanie 

obywatelskie młodzieży 

szkół z powiatu olkuskiego

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 43,5 przyznany grant                82 439,34 €                              -   €                                                               15 542,87 € 

187 K1m/0839

Fundacja Rozwoju i Terapii Moja 

Przestrzen (nie)trudne dzieci

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) małopolskie 42,5 przyznany grant                22 982,00 €                              -   €                                                                  5 052,38 € 



188 K1d/0212

Fundacja Biuro Inicjatyw 

Społecznych

Podgórska Przestrzeń 

Dobrego Dialogu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 42 przyznany grant                83 999,98 €                12 594,05 €                                                               18 478,57 € 

189 K1m/0678 Fundacja L’Arche Polska

Architekci zmiany. Działania 

na rzecz włączania 

społecznego osób z 

niepełnosprawnością 

intelektualną

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 42 przyznany grant                22 994,00 €                              -   €                                                                  5 036,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

190 K1d/0005 Fundacja Równość.org.pl

Polska A, Polska B? Nie, 

Polska LGBT.

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) małopolskie 41 przyznany grant                84 000,00 €                12 600,00 €                                                               18 480,00 € 

191 K1d/0399 Fundacja Lepsze Niepołomice Obywatelskie Niepołomice

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 41 przyznany grant                76 504,77 €                              -   €                                                               16 380,94 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

192 K1d/0472

Fundacja Warsztat Innowacji 

Społecznych

Wspólnota dla kultury - 

konsultacje, które łączą

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 41 przyznany grant                83 628,56 €                              -   €                                                               15 952,38 € 

193 K1d/0165 Zjednoczenie Łemków w Gorlicach Łemkowie to My

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 40,5 lista rezerwowa                83 982,15 €                              -   €                                                               18 416,66 € 

194 K1d/0442

Fundacja Gospodarki i 

Administracji Publicznej Open Eyes Economy Young

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 40 lista rezerwowa                83 980,27 €                              -   €                                                               15 018,11 € 

195 K1d/0501 Fundacja Mapa Pasji

Aktywni Obywatele na 

szlaku Dziedzictwo 

Wschodu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 40,5 lista rezerwowa                83 932,12 €                12 572,62 €                                                               18 333,33 € 

196 K1d/0511 Stowarzyszenie Queerowy Maj

Edukacja seksualna. Ocena 

dopuszczająca?

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) małopolskie 40 przyznany grant                84 000,00 €                12 600,00 €                                                               18 480,00 € 

197 K1d/0249

Stowarzyszenie Doradców 

Europejskich PLinEU

Rezyliencja.Empatia.Sprawc

zość. RES-PO(N)SSIBLE 

CITIZENS

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 39,5 lista rezerwowa                83 874,24 €                              -   €                                                               18 400,00 € 

198 K1d/0325

Stowarzyszenie Rodzin 

Adopcyjnych i Zastępczych Pro 

Familia

Kompleksowe wsparcie dla 

osób dotkniętych 

wykluczeniem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 39 lista rezerwowa                75 808,33 €                              -   €                                                                              -   € 

199 K1d/0687 Fundacja Wspólnota Nadziei

Zrozumieć i wspierać – 

ochrona praw osób z 

autyzmem

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) małopolskie 39 przyznany grant                83 085,48 €                              -   €                                                               18 036,19 € 

200 K1m/0771 Henryk Fundacja Zachmurzenie

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) małopolskie 39 przyznany grant                19 014,00 €                              -   €                                                                  3 619,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

201 K1d/0386

Fundacja Instytut Studiów 

Strategicznych

LOOK - Lokalny Obywatelski 

Ogląd Krakowa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 38 nieprzyznanie grantu                83 790,00 €                              -   €                                                               16 760,49 € 

202 K1m/0479

Romskie Stowarzyszenie 

Oświatowe "Harangos"

Edukacja - Tolerancja- 

Integracja

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 38 nieprzyznanie grantu                22 963,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

203 K1d/0462 Towarzystwo na rzecz Ziemi

RZECZNICY RZEK -BRYGADY 

RR

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 37,5 nieprzyznanie grantu                83 961,91 €                              -   €                                                               18 095,24 € 

204 K1m/0324

Stowarzyszenie Twoje Korzenie w 

Polsce

Obecni. Opowieści o 

staroobrzędowcach

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 37 nieprzyznanie grantu                22 906,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

205 K1m/0488

Stowarzyszenie Moc Radości w 

Jodłówce

Szkolny budżet 

partcypacyjny - praktyczna 

lekcja demokracji

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 37 nieprzyznanie grantu                19 657,00 €                              -   €                                                                  1 726,00 € 

206 K1m/0679

Stowarzyszenie Wielokulturowy 

Kraków Wiele kultur - wiele głosów

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 37 nieprzyznanie grantu                22 753,00 €                              -   €                                                                  3 852,00 € 

207 K1d/0568

Ogólnopolska Federacja 

Stowarzyszeń Uniwersytetów 

Trzeciego Wieku

Seniorzy partycypują 

lokalnie - aktywnie i 

profesjonalnie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36,5 nieprzyznanie grantu                79 178,00 €                              -   €                                                                              -   € 

208 K1m/0629 Fundacja Festiwal Biegów

PLogging Team: biegaMY 

dla czystego regionu!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36,5 nieprzyznanie grantu                22 952,38 €                              -   €                                                                  4 929,00 € 



209 K1d/0022 Stowarzyszenie Europe4Youth Strefa Wpływu Młodzieży

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36 nieprzyznanie grantu                79 940,48 €                              -   €                                                                  3 333,33 € 

210 K1m/0309

Fundacja Instytut Myśli 

Innowacyjnej Seniorzy w ofensywie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 36 nieprzyznanie grantu                21 324,00 €                              -   €                                                                              -   € 

211 K1m/0568 Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Centrum Aktywności 

Społecznej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 060,00 € 

212 K1d/0573 Fundacja "Wyobraź sobie" W SIECI WSPARCIA

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 36 nieprzyznanie grantu                83 990,55 €                              -   €                                                               18 047,63 € 

213 K1d/0653 Stowarzyszenie Dla Męciny

Partycypacja siłą 

demokracji - #MłodziToGo!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36 nieprzyznanie grantu                83 993,36 €                              -   €                                                               18 476,18 € 

214 K1m/0790

Fundacja Na Rzecz Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych "Wyjdź 

z Domu"

Obywatel w działaniu - 

aktywny senior w Gorlicach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 36 nieprzyznanie grantu                22 995,00 €                              -   €                                                                  5 048,00 € 

215 K1d/0691

Fundacja Instytut Polityk 

Publicznych

Partycypacja na rzecz 

Małopolski

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 35,5 nieprzyznanie grantu                81 904,75 €                              -   €                                                               17 833,33 € 

216 K1d/0738

Stowarzyszenie Edukacji 

Pozaformalnej "Meritum"

GO_PRO! - Gminne Ośrodki 

Programowania - Edycja 

Małopolska

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 35 nieprzyznanie grantu                83 980,95 €                              -   €                                                               18 238,09 € 

217 K1m/0130 Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa

Kampania społeczna 

,,Zielona Orawa"

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 34 nieprzyznanie grantu                22 998,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

218 K1m/0321 Fundacja "Następny Krok" Młodzież na straży

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 34 nieprzyznanie grantu                22 815,00 €                              -   €                                                                  4 994,00 € 

219 K1d/0528

Związek Centralny Dzieła Kolpinga 

w Polsce MOC MAM (Y)

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 33,5 nieprzyznanie grantu                83 968,16 €                              -   €                                                               18 429,71 € 

220 K1m/0793

Fundacja na Rzecz Różnorodności 

Polistrefa

Szkoła architektury zmian 

społecznych

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) małopolskie 33,5 przyznany grant                22 996,00 €                              -   €                                                                              -   € 

221 K1d/0163

Krakowskie Stowarzyszenie 

Mówców Dialog bliżej Ciebie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 33 nieprzyznanie grantu                79 607,20 €                  9 071,43 €                                                               11 407,13 € 

222 K1m/0256

Stowarzyszenie Tu i teraz w 

Małopolsce Aktywni tu i teraz

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 33 nieprzyznanie grantu                22 905,00 €                              -   €                                                                  3 571,00 € 

223 K1d/0313 Stowarzyszenie "Skrawek Nieba" Klimat dla aktywnych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 33 nieprzyznanie grantu                69 619,04 €                              -   €                                                               14 285,71 € 

224 K1m/0520 FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA

WSPÓLNIE DLA ROZWOJU 

OBSZARÓW WIEJSKICH – 

BO WARTO I MOŻNA!!!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 32,5 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 024,00 € 

225 K1d/0640 Bank Żywności w Krakowie Brakujące ogniwo

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 32 nieprzyznanie grantu                83 857,16 €                              -   €                                                               17 680,96 € 

226 K1m/0579

Stowarzyszenie Edukacja- Rozwój-

Aktywizacja

Cyfrowy Senior-Realne 

Możliwości

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 31,5 nieprzyznanie grantu                22 467,00 €                              -   €                                                                              -   € 

227 K1m/0138 Fundacja Głos Serca

Psychologiczno-

terapeutyczne wsparcie dla 

rodzin z wyboru.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 31 nieprzyznanie grantu                22 987,00 €                              -   €                                                                              -   € 

228 K1d/0591

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych Solny Gwarek

Kampania Społeczna No 

promil No Problem.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 31 nieprzyznanie grantu                71 913,68 €                              -   €                                                                              -   € 

229 K1d/0697

FUNDACJA JMP - INSPIRACJE W 

EDUKACJI

Inność innych akceptuję i 

dlatego ich szanuję

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 31 nieprzyznanie grantu                83 872,63 €                              -   €                                                               17 311,67 € 

230 K1d/0273

Fundacja Współpracy Polsko-

Ukraińskiej "U-WORK"

Punkt Informacyjny dla 

Obcokrajowców w 

Krakowie

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) małopolskie 30,5 przyznany grant                84 000,01 €                              -   €                                                                  5 619,04 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu



231 K1d/0676 Fundacja Sądecka OBYWATEL SĄDECZANIN

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 30,5 nieprzyznanie grantu                27 976,22 €                              -   €                                                                  4 476,20 € 

232 K1m/0721 Stowarzyszenie Szersze Horyzonty

AFA STACJA KRAKÓW 

Aktywność Słowo 

Komunikacja

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 29,5 nieprzyznanie grantu                22 995,00 €                              -   €                                                                  3 405,00 € 

233 K1d/0757 "Budujemy Sukces"

WCZESNA DIAGNOZA I 

REHABILITACJA SZANSĄ NA 

SUKCES DZIECKA

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 29,5 nieprzyznanie grantu                83 966,67 €                              -   €                                                               18 333,34 € 

234 K1m/0247

Komitet Opieki nad Zabytkami 

Kultury Żydowskiej w Tarnowie Czas Romów

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 29 nieprzyznanie grantu                17 481,00 €                              -   €                                                                  3 214,00 € 

235 K1d/0540

Centrum Profilaktyki i Edukacji 

Społecznej PARASOL Program Rakowicka 10

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 29 nieprzyznanie grantu                83 919,03 €                              -   €                                                               18 404,78 € 

236 K1d/0085

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA 

RZECZ OSÓB Z 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ (PSONI) - KOŁO 

W NOWYM TARGU Jesteśmy obecni!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 28 nieprzyznanie grantu                83 926,90 €                              -   €                                                               18 372,62 € 

237 K1m/0705 Instytut Badań nad Państwem

Obietnice wyborcze a 

rzeczywistość

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 27 nieprzyznanie grantu                22 261,00 €                              -   €                                                                              -   € 

238 K1d/0720 CZYSTA ENERGIA ODNAWIALNA

Budowanie zaangażowania 

obywatelskiego na 

poziomie lokalnym w 

rozwój OZE.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 27 nieprzyznanie grantu                83 976,20 €                              -   €                                                               17 857,15 € 

239 K1d/0140

Stowarzyszenie na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju 

Społeczno - Gospodarczego 

"KLUCZ"

Aktywni Obywatele - KLUCZ 

do przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 26,5 nieprzyznanie grantu                83 940,49 €                              -   €                                                               18 452,38 € 

240 K1m/0177 Fundacja Gotowi do działania

Seniorzy - Akcja 

Aktywizacja!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 26 nieprzyznanie grantu                22 929,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

241 K1d/0529

Lokalna Grupa Działania Korona 

Sądecka

Centrum OZE Korony 

Sądeckiej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 26 nieprzyznanie grantu                84 000,00 €                              -   €                                                               18 404,76 € 

242 K1d/0391

Zgromadzenie Sióstr Albertynek  

Posługujących Ubogim, Prowincja 

Krakowska z siedzibą w Rząsce Aktywni w realu i online

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 25,5 nieprzyznanie grantu                40 253,45 €                              -   €                                                                  8 738,09 € 

243 K1m/0533

Stowarzyszenie Gminny Klub 

Sportowy Iskry Chełmiec

Wolontariat pomoca dla 

wielu!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 25,5 nieprzyznanie grantu                22 905,00 €                              -   €                                                                  5 036,00 € 

244 K1m/0451

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w 

Krakowie (TPNK)

My, Seniorzy - WPŁYWAMY 

NA ZMIANY!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 24,5 nieprzyznanie grantu                16 964,29 €                              -   €                                                                              -   € 

245 K1m/0532 Instytut Karpacki

OBYWATELSKIE MIASTO 

Nowy Sącz

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 24 nieprzyznanie grantu                22 719,00 €                              -   €                                                                              -   € 

246 K1d/0751

KAMPU Spółdzielnia Socjalna w 

Krakowie

Plenerowa  Akademia  

Społeczno-Obywatelska - 

PASO na Plantach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 24 nieprzyznanie grantu                55 004,78 €                              -   €                                                               10 428,57 € 

247 K1d/0475 FUNDUSZ PARTNERSTWA

Fundusz Inwestycji 

Społecznej: lokalne 

labolatoria społeczne

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 23,5 nieprzyznanie grantu                83 930,95 €                              -   €                                                               18 071,42 € 

248 K1m/0695

Stowarzyszenie "PARTNER" dla  

Przedsiębiorczości

Bez podziałów i sporów 

pracujmy dla ochrony 

klimatu.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 22 nieprzyznanie grantu                19 000,00 €                              -   €                                                                  3 926,00 € 

249 K1m/0191 Fundacja Silver Economy

„Różnorodna Sądecczyzna!” 

– razem przeciw 

dyskryminacji 

narodowościowej/etnicznej

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) małopolskie 21 nieprzyznanie grantu                22 985,00 €                              -   €                                                                  3 619,00 € 

250 K1d/0594 Fundacja Sustinae

Małopolskie Centrum 

Wsparcia dla osób z 

niepełnosprawnościami i 

osób z ich otoczenia

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 18,5 nieprzyznanie grantu                81 387,63 €                              -   €                                                               13 095,24 € 



251 K1d/0755 Instytut Rozwoju Społecznego Bliżej siebie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 18,5 nieprzyznanie grantu                83 814,27 €                              -   €                                                                              -   € 

252 K1m/0325 Fundacja Dobra Energia Możesz Wygrać

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 17 nieprzyznanie grantu                22 793,00 €                              -   €                                                                              -   € 

253 K1m/0577 Fundacja Dostępny Świat Portal dostępności

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) małopolskie 9,5 nieprzyznanie grantu                22 619,00 €                              -   €                                                                              -   € 

254 K1m/0412 Bema20 Sztuka odzyskana

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 0 nieprzyznanie grantu                16 245,00 €                              -   €                                                                              -   € 

255 K1d/0445 Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce Cenny czas

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 0 nieprzyznanie grantu                83 644,30 €                              -   €                                                               18 338,09 € 

256 K1m/0557

Ogólnopolskie Porozumienie Rad 

Seniorów

Małopolska Wspólnota 

Happy End

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) małopolskie 0 nieprzyznanie grantu                22 786,00 €                              -   €                                                                  4 976,00 € 

257 K1d/0274

Fundacja Instytut Spraw 

Publicznych

Gospodarka odpadami w 

gminach. Monitoring i 

wsparcie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 44,5 przyznany grant                76 809,67 €                11 500,00 €                                                               16 897,62 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

258 K1m/0585 "Fundacja Radomskie" Radomskie PES?-YES!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 44,5 przyznany grant                22 952,00 €                              -   €                                                                  4 857,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

259 K1d/0678

Stowarzyszenie Interwencji 

Prawnej W stronę wolności

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 44 przyznany grant                83 972,00 €                              -   €                                                               18 428,00 € 

260 K1d/0125

Stowarzyszenie im. Stanisława 

Brzozowskiego

Młodzieżowe Laboratorium 

Samorządowe

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 43,5 przyznany grant                83 442,90 €                              -   €                                                               18 214,29 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

261 K1m/0446 Stowarzyszenie Orzeł i Reszka Rozgłośnik Społeczny

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 43 przyznany grant                22 999,00 €                              -   €                                                                  5 057,00 € 

262 K1m/0353 fundacja OFF school Moc na obcasach

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 42,5 przyznany grant                22 849,00 €                              -   €                                                                  4 286,00 € 

263 K1d/0405

Polskie Towarzystwo Prawa 

Antydyskryminacyjnego

Wsparcie dla kobiet 

doświadczających 

molestowania seksualnego

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 42 przyznany grant                83 956,68 €                              -   €                                                               18 452,39 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

264 K1d/0633 Fundacja Civis Polonus

Młodzieżowe rady gmin dla 

demokracji i klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 42 przyznany grant                68 222,38 €                              -   €                                                               14 285,71 € 

265 K1d/0328 Fundacja Pro Cultura

Cyfrowy obywatel wymiata 

w Internecie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 41,5 przyznany grant                83 995,35 €                              -   €                                                               18 459,54 € 

266 K1m/0563 Stowarzyszenie Łączy nas Radom

Mapa zielonych potrzeb 

Radomia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 41,5 przyznany grant                20 523,82 €                              -   €                                                                              -   € 

267 K1d/0044

Sieć Obywatelska Watchdog 

Polska

Szkoła Inicjatyw 

Strażniczych - 2 regiony

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 41 przyznany grant                83 760,72 €                              -   €                                                               18 214,28 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

268 K1d/0618

Stowarzyszenie Praktyków Dramy 

"STOP-KLATKA"

Prawo na scenę! - Rozwój 

Teatru Legislacyjnego w 

Małopolsce.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 40,5 przyznany grant                82 222,00 €                              -   €                                                               15 635,25 € 

269 K1d/0289 Fundacja "Afryka Inaczej" Afryka po polsku

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 39,5 przyznany grant                71 380,97 €                              -   €                                                                              -   € 

270 K1m/0342 Fundacja Banina

Produkcja i eksploatacja 

spektaklu plenerowego 

„Dworzec-rezygnacja”

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 39,5 przyznany grant                22 390,00 €                              -   €                                                                              -   € 

271 K1m/0348 Fundacja Świętego Mikołaja

„Zaangażuj się! Akademia 

Liderów”

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 39,5 lista rezerwowa                22 992,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 



272 K1d/0712

Zjednoczenie na Rzecz Żyjacych z 

HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy Pomost nadziei.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 39,5 lista rezerwowa                76 356,79 €                              -   €                                                                  7 642,85 € 

273 K1d/0491 Fundacja Ocalenie

Łomża naszym wspólnym 

domem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 39 lista rezerwowa                83 972,37 €                              -   €                                                               17 209,53 € 

274 K1m/0789

STOWARZYSZENIE DZIEDZICTWA 

KULTUROWEGO I 

KRAJOBRAZOWEGO - 

DENDROPOLIS Społeczni Strażnicy Lasu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 39 lista rezerwowa                22 988,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

275 K1m/0843 Stowarzyszenie Voces Gaudii

Tęczowe Śpiewanie – 

Odzyskujemy Głos

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 39 lista rezerwowa                22 944,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

276 K1d/0192

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC 

NIEPEŁNOSPRAWNYM

Jak nas widzą tak o nas 

piszą - o medialnym 

wizerunku osób z 

niepełnosprawnościami

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 38,5 nieprzyznanie grantu                83 888,10 €                12 095,23 €                                                               12 071,44 € 

277 K1m/0214 Fundacja#SayStop

STOP dyskryminacji w 

służbach mundurowych!

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 38,5 przyznany grant                22 998,00 €                              -   €                                                                  4 857,00 € 

278 K1d/0623

Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki 

Zastępczej

Lokalnie i wspólnie - 

deinstytucjonalizacja 

domów dziecka

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 38,5 nieprzyznanie grantu                83 992,89 €                              -   €                                                               18 476,19 € 

279 K1d/0008

FUNDACJA KOALICJA DLA 

MŁODYCH Młodzi liderzy społeczni

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 38 nieprzyznanie grantu                83 986,79 €                              -   €                                                               18 289,52 € 

280 K1d/0485 Stowarzyszenie 61

Leśna waśń. Centralne 

projekty a społeczności 

lokalne

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 38 nieprzyznanie grantu                83 926,20 €                              -   €                                                               18 190,47 € 

281 K1m/0784 Fundacja Aktywni w Pracy

Integracyjna Świetlica 

Argenta (ISA)

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 38 nieprzyznanie grantu                22 929,00 €                              -   €                                                                              -   € 

282 K1d/0420

Fundacja Centrum Edukacji 

Obywatelskiej

Szkoła Otwartości. 

Wspieranie równości płci

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 37,5 przyznany grant                83 977,44 €                12 552,40 €                                                               18 252,38 € 

283 K1d/0493 Fundacja dla Somalii

Punkt konsultacyjny dla 

cudzoziemców w Fundacji 

dla Somalii

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 37,5 przyznany grant                83 999,99 €                              -   €                                                                              -   € 

284 K1d/0693

Towarzystwo Edukacji 

Antydyskryminacyjnej Kalejdoskop Równości

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 37,5 przyznany grant                84 000,00 €                              -   €                                                               18 480,00 € 

285 K1m/0838

FUNDACJA EDUKACJI 

PARLAMENTARNEJ

O Konstytucji i prawach 

człowieka w praktyce

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 37,5 nieprzyznanie grantu                22 988,00 €                              -   €                                                                  5 024,00 € 

286 K1m/0366 FUNDACJA POLSKA OD NOWA

MENTORING 

KOMPETENCYJNY NA RZECZ 

MŁODZIEŻY

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 37 nieprzyznanie grantu                22 933,00 €                              -   €                                                                              -   € 

287 K1d/0671 Fundacja Normalna Przyszłość Aktywni ponad podziałami

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 37 nieprzyznanie grantu                32 369,28 €                              -   €                                                                  2 333,34 € 

288 K1d/0702 Fundacja Projekt Starsi

Przemoc wobec starszych. 

Nie bądź biernym widzem.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 37 nieprzyznanie grantu                68 878,00 €                              -   €                                                               15 084,00 € 

289 K1d/0767

Stowarzyszenie Dziennikarzy 

Rzeczypospolitej Polskiej

Konkurs Młodych 

Dziennikarzy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 37 nieprzyznanie grantu                83 761,94 €                              -   €                                                               17 511,89 € 

290 K1m/0173 Fundacja GrowSpace Szkoły Przyjazne LGBTQ+

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 36,5 przyznany grant                22 976,24 €                              -   €                                                                  5 024,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

291 K1d/0502 "Fundacja Gwiazdka"

"Wyjście Awaryjne" - 

program interwencyjny dla 

osób doświadczających 

przemocy w rodzinie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 36,5 nieprzyznanie grantu                83 943,45 €                              -   €                                                               16 142,85 € 

292 K1d/0361

Polskie Towarzystwo Studiów nad 

Przyszłością

Plan na przyszłość - praca i 

partnerstwo

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 36 nieprzyznanie grantu                82 966,68 €                  9 571,42 €                                                                  8 083,33 € 

293 K1d/0365 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Logika ekologii

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 36 nieprzyznanie grantu                83 828,58 €                              -   €                                                               17 857,14 € 

294 K1m/0590

Stowarzyszenie Nasze 

Imaginarium Głos Miasta

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 36 nieprzyznanie grantu                22 943,00 €                              -   €                                                                  4 810,00 € 



295 K1d/0758 Federacja Mazowia

Mazowiecka Kuratela 

Społeczna. Kontynuacja

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 36 nieprzyznanie grantu                83 993,43 €                              -   €                                                               18 208,33 € 

296 K1d/0028 Polska Debatuje

Demokracja w klasie – jak 

to zrobić?

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 35,5 nieprzyznanie grantu                45 245,21 €                              -   €                                                                  9 000,00 € 

297 K1d/0393 Fundacja Pro Diversity

Biznes Sojuszniczy - miejsca 

przyjazne osobom LGBT w 

Polsce

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 35,5 przyznany grant                79 369,06 €                              -   €                                                                              -   € 

298 K1m/0409 Fundacja Strefa Innowacji TAK TO WIDZĘ

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 35,5 nieprzyznanie grantu                22 995,00 €                              -   €                                                                  5 050,00 € 

299 K1d/0254

Stowarzyszenie "Amicus" Gminy 

Dzierzążnia

Ludziom i naturze-przez 

edukację do działania

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 35 nieprzyznanie grantu                84 000,00 €                              -   €                                                               18 475,24 € 

300 K1m/0432

Stowarzyszenie Związek 

Podkowian

Podkowa Leśna piękniejsza - 

rozmowy przy wspólnym 

stole

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 35 nieprzyznanie grantu                17 476,00 €                              -   €                                                                              -   € 

301 K1d/0531

Fundacja Polskie Forum 

Migracyjne

Witam Sąsiada! Integracja 

migrantów i migrantek w 

lokalnych społecznościach

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 35 przyznany grant                83 994,05 €                              -   €                                                               16 321,44 € 

302 K1m/0610 Fundacja im. Lesława A. Pagi Seniorzy 4.0

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 35 nieprzyznanie grantu                22 851,00 €                              -   €                                                                              -   € 

303 K1d/0143 Fundacja Zwalcz Nudę Brygada Porządkowa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 34,5 nieprzyznanie grantu                83 380,95 €                              -   €                                                                  8 095,25 € 

304 K1d/0217

Stowarzyszenie "Pracownia 

Etnograficzna" im. Witolda 

Dynowskiego

Siła lokalnej wspólnoty. 

Opowieści z dawnych PGR-

ów

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 34 nieprzyznanie grantu                83 935,72 €                  8 773,24 €                                                               18 261,92 € 

305 K1m/0075

Mazowiecki Oddział Okręgowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża,

Zwiększenie 

samoorganizacji NGO 

działających w obszarze 

ratownictwa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 33,5 nieprzyznanie grantu                22 944,00 €                              -   €                                                                  3 209,00 € 

306 K1d/0354 Fundacja Centrum Praw Kobiet

CPK Poznań "Kobiety 

kobietom"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 33,5 nieprzyznanie grantu                61 666,65 €                              -   €                                                                  8 904,77 € 

307 K1m/0715

Fundacja Nowej Kultury Bęc 

Zmiana Powiększenie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 33,5 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 060,00 € 

308 K1m/0757

Fundacja Akademia 

Antykorupcyjna Antykorupcyjny Sygnalista

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 33,5 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

309 K1m/0275 Sustainable Strategies Network Godzina stąd na Wschód

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 33 przyznany grant                22 929,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

310 K1m/0398 Stowarzyszenie Filmowe Dziki Bez

Społeczny Instytut 

Wyobraźni - Kurs dla 

Młodzieżowych Rad 

Samorządowych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 33 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  3 929,00 € 

311 K1d/0582 Stowarzyszenie Vox Humana Imigranci sukcesu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 33 nieprzyznanie grantu                82 376,18 €                              -   €                                                                              -   € 

312 K1d/0185

Pallotyńska Fundacja Misyjna 

Salvatti.pl

Warsztaty pięciu 

kontynentów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 32,5 nieprzyznanie grantu                71 309,54 €                              -   €                                                               15 476,19 € 

313 K1d/0409

Fundacja Edukacji i 

Przedsiębiorczości

Integracja cudzoziemców z 

polskim społeczeństwem na 

terenie województwa 

łódzkiego

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 32,5 nieprzyznanie grantu                83 817,43 €                              -   €                                                               16 452,38 € 

314 K1m/0545 Fundacja Green Rev Institute Aktywni wobec ferm

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 32,5 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 048,00 € 

315 K1m/0659 Fundacja Allergia Alergia nie wyklucza!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 32,5 nieprzyznanie grantu                22 995,00 €                              -   €                                                                  4 965,00 € 



316 K1d/0236

Fundacja Edukacyjna Jana 

Karskiego

JA, TY, My w społeczności 

lokalnej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 32 nieprzyznanie grantu                83 868,07 €                              -   €                                                               15 357,14 € 

317 K1d/0406 ADRA Polska

Grupa Wsparcia 

Psychoonkologicznego 

Online

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 32 nieprzyznanie grantu                83 096,97 €                              -   €                                                                              -   € 

318 K1d/0561 Fundacja Łąka Dialog dla natury

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 32 nieprzyznanie grantu                83 514,30 €                              -   €                                                               18 219,65 € 

319 K1m/0385

STOWARZYSZENIE KAS KOMBINAT 

AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ

Emocje i (de)presja. 

Wszystko ok?

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 31,5 nieprzyznanie grantu                22 997,74 €                              -   €                                                                  4 952,00 € 

320 K1m/0596

Fundacja pomocy osobom z 

zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu oraz ich rodzinom 

"Silentio" Lawendowe Puzzle

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 31,5 nieprzyznanie grantu                21 905,00 €                              -   €                                                                  4 524,00 € 

321 K1m/0728 Fundacja Miasto Państwo

Demokracja bez tajemnic 

fundamentem aktywności

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 31,5 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 048,00 € 

322 K1m/0794 Fundacja Głosuj na Kobietę

Networking „Kobiety w 

Polityce”

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 31,5 przyznany grant                22 871,00 €                              -   €                                                                  4 149,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

323 K1d/0632 Instytut Prawa i Społeczeństwa

Obywatele (współ)tworzą 

dostęp do prawa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 31 nieprzyznanie grantu                83 690,49 €                              -   €                                                               17 619,05 € 

324 K1m/0203 FUNDACJA MISSIO CORDIS Zbieraj i wspieraj

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 30,5 nieprzyznanie grantu                22 976,00 €                              -   €                                                                  5 024,00 € 

325 K1m/0266 Fundacja Global Political Network

Dziennikarstwo jako 

Aktywizm Demokratyczny

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 30,5 przyznany grant                22 942,00 €                              -   €                                                                  2 142,86 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

326 K1m/0597

Społeczna Inicjatywa 

Narkopolityki SIN Care

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 30,5 przyznany grant                22 963,00 €                              -   €                                                                  5 051,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

327 K1m/0775 FUNDACJA ALIMURADOVA Atto

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 30,5 nieprzyznanie grantu                22 262,00 €                              -   €                                                                              -   € 

328 K1d/0305 Fundacja Pracownia Kompetencji

Projektujemy srebrną 

przyszłość

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 30 nieprzyznanie grantu                76 061,92 €                              -   €                                                               15 580,95 € 

329 K1m/0444

Mazowiecki Oddział Wojewódzki 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Krok do dostępności i 

samodzielności społecznej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 30 nieprzyznanie grantu                22 988,77 €                              -   €                                                                  2 381,00 € 

330 K1m/0826 Fundacje Pole Dialogu Kierunek: Równość

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 30 nieprzyznanie grantu                22 940,48 €                              -   €                                                                  4 286,00 € 

331 K1d/0523 Fundacja Strefa Pociech Bezpieczny Dom

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 29,5 nieprzyznanie grantu                59 985,74 €                              -   €                                                                  7 142,85 € 

332 K1d/0723 Federacja Konsumentów

Konsumenci przeciwko 

wykluczeniom

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 29,5 nieprzyznanie grantu                83 985,49 €                              -   €                                                               17 911,91 € 

333 K1d/0530 Fundacja Świat Głuchych

Psycholog szansą dla 

niesłyszących

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 29 nieprzyznanie grantu                67 857,14 €                              -   €                                                               14 047,62 € 

334 K1m/0686 stowarzyszenie tutajteraz

Kulinarne podróże z 

książkami w plecaku

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 29 nieprzyznanie grantu                21 333,00 €                              -   €                                                                              -   € 

335 K1m/0059 Fundacja "Świat Integracji" Razem Możemy Więcej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 28 nieprzyznanie grantu                22 267,00 €                              -   €                                                                  4 071,00 € 

336 K1m/0219 Fundacja Filmowa Ananas Teatralne Warsztaty Mocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 27,5 nieprzyznanie grantu                21 988,00 €                              -   €                                                                  3 880,95 € 

337 K1d/0539 Fundacja PRAESTERNO

Samopomocowe 

środowisko społeczne 

przeciw przemocy domowej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 27,5 nieprzyznanie grantu                83 531,89 €                              -   €                                                               18 312,17 € 

338 K1m/0587 Fundacja "Światło dla Afryki"

Afrykańskie Centrum 

Społeczno-Kulturowe 

BAOBAB

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 27,5 nieprzyznanie grantu                22 962,00 €                              -   €                                                                  5 012,00 € 

339 K1d/0745 Fundacja Mlekiem Mamy

Wzmocniona z Mlekiem 

Mamy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 26,5 nieprzyznanie grantu                83 995,23 €                              -   €                                                               16 976,19 € 



340 K1d/0610 Fundacja Digital University Kompetencje przyszłości

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 26 nieprzyznanie grantu                84 000,00 €                              -   €                                                               18 480,00 € 

341 K1m/0643 Fundacja "Replika"

Rozpowszechnijmy treści 

LGBT+ w Polsce

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 26 nieprzyznanie grantu                17 357,00 €                              -   €                                                                  3 243,00 € 

342 K1d/0492

Fundacja Studio Psychologii 

Zdrowia

Nie wykluczaj! Dowiedz się i 

wspieraj

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 25 nieprzyznanie grantu                83 954,75 €                              -   €                                                                              -   € 

343 K1d/0293 FUNDACJA GOTOWI.ORG

GOTOWI ! - RODZINNY 

PLAN I PLECAK AWARYJNY

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 24,5 nieprzyznanie grantu                83 886,94 €                              -   €                                                               18 428,57 € 

344 K1m/0393

Fundacja Działań Lokalnych 

Pobliże

Po uniwersytecie trzeciego 

wieku na prawdziwą 

uczelnię

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 24,5 nieprzyznanie grantu                20 650,00 €                              -   €                                                                  2 700,00 € 

345 K1d/0607

Fundacja Wspierania Rodzin 

"Korale" Stop alienacji rodzicielskiej

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 24,5 nieprzyznanie grantu                83 238,09 €                              -   €                                                               17 380,95 € 

346 K1m/0032 Fundacja Scena Przyfabryczna

"Ja, Ewa" - spektakl 

teatralny

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 24 nieprzyznanie grantu                  9 976,00 €                              -   €                                                                  2 190,00 € 

347 K1m/0684 Akademia Tradycji i Kreatywności

Aktywizacja lokalnej 

społeczności w 

kształtowaniu polityk 

lokalnych.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 23,5 nieprzyznanie grantu                22 967,00 €                              -   €                                                                              -   € 

348 K1m/0783

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Raciąskiej "Ziemowit" w Raciążu

Wzrost partycypacji 

społecznej trzeciego 

sektora oraz członków 

lokalnej społeczności w 

życiu publicznym

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 23,5 nieprzyznanie grantu                22 976,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

349 K1m/0070 Fundacja Młodzi dla Warki Bądź EKO - nie wyrzucaj

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 23 nieprzyznanie grantu                22 786,00 €                              -   €                                                                              -   € 

350 K1m/0395 Stowarzyszenie "Zielona Akcja"

Akademia inicjatyw 

lokalnych.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 23 nieprzyznanie grantu                22 845,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

351 K1d/0753

Stowarzyszenie Forum Młodych 

Dyplomatów Globalnie Aktywni

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 22,5 nieprzyznanie grantu                83 512,44 €                              -   €                                                               17 861,90 € 

352 K1m/0391

Fundacja Kreatywnych Innowacji 

KI Active awareness

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 22 nieprzyznanie grantu                22 996,00 €                  3 381,00 €                                                                  4 881,00 € 

353 K1d/0072

Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych RAZEM

Niepełnosprawni w 

zaczarowanym ogrodzie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 21,5 nieprzyznanie grantu                83 952,38 €                              -   €                                                               18 035,72 € 

354 K1d/0401 Fundacja Metamorfozy UWALNIAM SIEBIE

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 21,5 nieprzyznanie grantu                83 996,90 €                              -   €                                                               18 464,27 € 

355 K1m/0732 Fundacja Verita I CAN HELP

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 21,5 nieprzyznanie grantu                14 809,53 €                              -   €                                                                              -   € 

356 K1d/0583 Fundacja dla Wolności

WZÓR NA 

MIĘDZYKULTUROWOŚĆ. KU 

INTEGRACJI SPOŁECZNOŚCI 

GMINNYCH

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 21 nieprzyznanie grantu                49 810,84 €                              -   €                                                                  2 285,71 € 

357 K1m/0637

Fundacja Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw

STOP Wykluczeniu - Czas na 

aktywizację

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 20,5 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 

358 K1d/0497 Komitet Obrony Demokracji

Demokratyczna partia 

polityczna w 

demokratycznej gminie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 20 nieprzyznanie grantu                83 970,80 €                              -   €                                                                              -   € 

359 K1m/0206

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA 

ROZWOJU KOMPETENCJI 

"PONTES" (dawne "NA REJA") Bloom High

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 19,5 nieprzyznanie grantu                  7 042,00 €                              -   €                                                                              -   € 

360 K1m/0844

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju 

edukacji, kultury i sportu LABA Ekoteka młodego człowieka

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 19,5 nieprzyznanie grantu                22 857,00 €                              -   €                                                                              -   € 

361 K1m/0471 Stowarzyszenie Polskich Mediów

Etniczni. Pod współnym 

niebem.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 19 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 



362 K1m/0570

Stowarzyszenie Instytut im. Johna 

Maynarda Keynesa Latarnik NGO

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 19 nieprzyznanie grantu                22 988,00 €                              -   €                                                                              -   € 

363 K1d/0685

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

JÓZEFOWIE Media Lokalne - WAM

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) mazowieckie 19 nieprzyznanie grantu                79 020,10 €                              -   €                                                                              -   € 

364 K1m/0651 Fundacja Absens Carens "Gramy razem"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 18,5 nieprzyznanie grantu                22 529,00 €                              -   €                                                                     712,00 € 

365 K1m/0344

Międzynarodowe Stowarzyszenie 

Studentów Medycyny IFMSA-

Poland Przychodnia Studencka

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 17,5 nieprzyznanie grantu                22 869,00 €                              -   €                                                                  4 964,00 € 

366 K1m/0331

Fundacja Instytut Prawa 

Wschodniego im. Gabriela 

Szerszeniewicza

Centrum przeciwko 

dyskryminacji Jezydów przy 

Fundacji IPW

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 16,5 nieprzyznanie grantu                21 865,00 €                              -   €                                                                  1 786,00 € 

367 K1m/0450 Fundacja Work 4 Life Fundacja Work 4 Life

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 15 nieprzyznanie grantu                22 951,67 €                              -   €                                                                              -   € 

368 K1m/0229

Stowarzyszenie The Art of 

wellness

Sztuka Dobrostanu The ART 

of Wellness

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 0 nieprzyznanie grantu                  6 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 

369 K1d/0378 Fundacja Kem Choreografie Sojusznictwa

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) mazowieckie 0 nieprzyznanie grantu                25 000,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

370 K1m/0666 Stowarzyszenie "Europa Iuvenis"

Lokalny klimat - 

młodzieżowa strategia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 44,5 przyznany grant                22 994,00 €                  3 443,00 €                                                                  4 680,00 € 

371 K1d/0554 Fundacja HumanDoc

Edukacja z zakresu 

mechanizmów przemocy 

domowej dla studentów 

prawa

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu opolskie 41,5 przyznany grant                83 972,60 €                11 571,42 €                                                                  9 761,91 € 

372 K1m/0465

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Wsi Gadzowice i Gołuszowice Demokracja - o co kaman?

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 40 przyznany grant                22 995,00 €                              -   €                                                                  5 054,00 € 

373 K1m/0537

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno-Edukacyjnych 

Prudenter Agas

Młodzieżowa Akademia 

Lidera

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 39 przyznany grant                19 548,00 €                              -   €                                                                  3 286,00 € 

374 K1d/0102 Towarzystwo Sportowe Iron Man

Warsztaty 

antydyskryminacyjne w 

klubach sportowych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu opolskie 38,5 przyznany grant                83 999,99 €                12 214,27 €                                                               17 900,01 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

375 K1d/0628 Fundacja Laboratorium Zmiany Liderka przyszłości

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu opolskie 38,5 nieprzyznanie grantu                83 948,80 €                              -   €                                                               17 928,57 € 

376 K1m/0760 Fundacja "W rozwoju" rozwojownik obywatelski

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 38,5 nieprzyznanie grantu                22 988,11 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

377 K1d/0395 Fundacja Semper Avanti Opole Mapa Opolskiej Współpracy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 38 nieprzyznanie grantu                83 999,94 €                              -   €                                                               18 469,09 € 

378 K1d/0204 Fundacja Prodeste

Poznajmy się w spektrum 

autyzmu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu opolskie 36,5 nieprzyznanie grantu                83 333,37 €                              -   €                                                               18 070,47 € 

379 K1m/0269 Stowarzyszenie DROGA DO CELU Porozmawiajmy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu opolskie 35,5 nieprzyznanie grantu                22 330,00 €                              -   €                                                                              -   € 

380 K1d/0700

FUNDACJA PSYCHOEDUKACJI 

INTRA PO PIERWSZE CZŁOWIEK

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu opolskie 35,5 nieprzyznanie grantu                60 057,15 €                              -   €                                                                  3 523,80 € 

381 K1d/0136

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania "Dolina Stobrawy" Epicentrum Aktywności

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 34 nieprzyznanie grantu                70 539,04 €                              -   €                                                               13 452,38 € 

382 K1d/0207 Fundacja Kwitnące Talenty Opolski 3 sektor

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 33 nieprzyznanie grantu                84 000,00 €                              -   €                                                               18 480,00 € 

383 K1m/0380 Fundacja,, Bajkowy Las'' Leśna Akademia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 31 nieprzyznanie grantu                22 988,00 €                              -   €                                                                  5 047,61 € 



384 K1m/0633 Stowarzyszenie Ad astra

Monitoring 

gospodarowania 

publicznymi 

nieruchomościami w 

Gminie Nysa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 30 nieprzyznanie grantu                22 843,00 €                              -   €                                                                              -   € 

385 K1m/0323 Aktywni Seniorzy Senior rzecznictwo

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) opolskie 28,5 nieprzyznanie grantu                21 010,00 €                              -   €                                                                  1 500,00 € 

386 K1m/0731

STOWARZYSZENIE OBRONY 

SAMORZĄDNOŚCI - NA SWOIM Samorządowcy jutra

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 27 nieprzyznanie grantu                21 921,00 €                              -   €                                                                  4 779,00 € 

387 K1d/0285

Stowarzyszenie Manufaktura 

Inicjatyw Różnorodnych

Nie ma zgody na takie 

metody

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) opolskie 26 nieprzyznanie grantu                83 441,89 €                              -   €                                                               17 796,18 € 

388 K1m/0125

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Dobieszowicach

Razem działamy na rzecz 

dobra wspólnego

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 24,5 nieprzyznanie grantu                15 095,00 €                              -   €                                                                  3 309,52 € 

389 K1d/0298 Fundacja Fabryka Inspiracji.PL

Głos Obywateli - niezależny 

ośrodek badawczy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 20,5 nieprzyznanie grantu                83 690,47 €                              -   €                                                               16 904,76 € 

390 K1m/0078

GŁUCHOŁASKA GRUPA 

POSZUKIWAWCZO RATOWNICZA

Wyposażenie ratowników 

GGPR w niezbędny sprzęt 

specjalistyczny

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) opolskie 0 nieprzyznanie grantu                11 286,00 €                              -   €                                                                              -   € 

391 K1d/0345 Stowarzyszenie Ekoskop Oko na Klimat

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 46 przyznany grant                83 597,50 €                              -   €                                                               15 440,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

392 K1m/0774

Fundacja Wymiany Kulturowej 

toTU toTAM D-CAMP

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 43 przyznany grant                22 998,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

393 K1m/0448 Fundacja Będzie Dziko

Drzewa sędziwe w 

Rzeszowie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 42,5 przyznany grant                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

394 K1m/0730

Podkarpackie Stowarzyszenie dla 

Aktywnych Rodzin Dziewczęcy łącznik

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 40,5 przyznany grant                22 910,00 €                              -   €                                                                  4 560,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

395 K1m/0782

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH KOŁO 

TERENOWE W MIELCU „Dotknąć dźwięku ciszy”

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 40,5 przyznany grant                22 912,00 €                              -   €                                                                              -   € 

396 K1m/0482

Stowarzyszenie na rzecz 

Innowacyjności i Transferu 

Technologii HORYZONTY Strażnicy Ciemnego Nieba

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 36,5 przyznany grant                22 833,00 €                              -   €                                                                  4 761,90 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

397 K1d/0736 Fundacja MultiRegion Senior młody duchem!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 35,5 przyznany grant                83 905,73 €                              -   €                                                                  8 333,34 € 

398 K1m/0443 Fundacja Pasjonauci Monitoring na cztery łapy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 35 przyznany grant                22 977,00 €                              -   €                                                                  4 440,00 € 

399 K1m/0221

Stowarzyszenie "Nasza Mała 

Ojczyzna" w Nowej Sarzynie Aktywni i kreatywni!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 32 nieprzyznanie grantu                22 998,00 €                              -   €                                                                  4 512,00 € 

400 K1d/0488 Fundacja Dróg Kulturowych

Budżet Społeczny - nowa 

forma aktywizacji 

mieszkańców

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 31,5 nieprzyznanie grantu                83 741,27 €                              -   €                                                               11 166,67 € 

401 K1m/0211 Fundacja Aktywność Podkarpackie drzewa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 31 nieprzyznanie grantu                15 178,59 €                              -   €                                                                              -   € 

402 K1m/0560

STOWARZYSZENIE METALOWYCH 

SERC W PRZEMYŚLU

Rozwój sieci wsparcia 

Stowarzyszenia 

Metalowych Serc

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 31 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 060,00 € 

403 K1d/0580

Towarzystwo Altum, Programy 

Społeczno-Gospodarcze Pracująca mama

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 28 nieprzyznanie grantu                83 936,66 €                              -   €                                                               18 333,33 € 

404 K1m/0410

Fundacja "TWOJA NOWA 

PRZYSZŁOŚĆ"

Każdy może walczyć z 

dyskryminacją. Podaj dalej.

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) podkarpackie 25,5 nieprzyznanie grantu                22 953,00 €                              -   €                                                                  5 012,00 € 



405 K1d/0683

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

i Promocji Podkarpacia "Pro 

Carpathia" Współpraca ma sens

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 25 nieprzyznanie grantu                69 664,29 €                              -   €                                                               14 750,00 € 

406 K1m/0085

Klub Piłkarski Kobiet Aquila 

Stalowa Wola Aquila jest Kobietą.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 24 nieprzyznanie grantu                12 529,00 €                              -   €                                                                              -   € 

407 K1m/0355 Fundacja Liga Przyszłości

Czyste powietrze - 

niewidzialny skarb!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 24 nieprzyznanie grantu                22 619,00 €                              -   €                                                                              -   € 

408 K1m/0210 Fundacja Jagiellońska

Inkubator Aktywnych 

Obywateli

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 22,5 nieprzyznanie grantu                14 024,00 €                              -   €                                                                              -   € 

409 K1m/0634 Fundacja AKTYWNA GALICJA Branżówka jest OK!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 22,5 nieprzyznanie grantu                22 960,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

410 K1m/0682

Fundacja na Rzecz Kultury 

"Walizka"

W puszczy: praktyki 

relacyjne i sprawiedliwa 

transformacja

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 20 nieprzyznanie grantu                22 997,67 €                              -   €                                                                  4 880,95 € 

411 K1m/0628 Stowarzyszenie Szanse

Wspieramy wcześniaki i 

młodych 

niepełnosprawnych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 19,5 nieprzyznanie grantu                22 941,00 €                              -   €                                                                  4 762,00 € 

412 K1m/0183

Stowarzyszenie "Żyj Zdrowo na 

Sportowo" Pasja - droga do wolności

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 18,5 nieprzyznanie grantu                22 950,00 €                              -   €                                                                  4 990,00 € 

413 K1m/0416

Stowarzyszenie Podkarpacki 

Związek Byłych Pracowników PGR

Nie damy się wykluczeniu 

cyfrowemu.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 18 nieprzyznanie grantu                22 964,00 €                              -   €                                                                  4 902,00 € 

414 K1m/0150

Stowarzyszenie "Nasze Miasto 

Radomyśl Wielki" w Radomyślu 

Wielkim

Założenie Izby Pamięci i 

Tradycji w Radomyślu 

Wielkim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podkarpackie 0 nieprzyznanie grantu                11 315,00 €                              -   €                                                                  2 486,00 € 

415 K1d/0294

Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy 

Knyszyńskiej Wielki Las Liderzy Eko-Zmian

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 41,5 przyznany grant                83 936,24 €                11 933,32 €                                                               18 316,09 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

416 K1d/0595

Fundacja Laboratorium Badań i 

Działań Społecznych SocLab

e-DEMOKRACJA. 

Mieszkańcy mają moc!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 40,5 przyznany grant                82 002,87 €                              -   €                                                               11 671,43 € 

417 K1m/0442

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W 

ŁAPICZACH ,,ŁAPICZANKI"

Małe działanie - duże 

znaczenie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 39,5 przyznany grant                23 000,00 €                  3 450,00 €                                                                  5 060,00 € 

418 K1m/0504

Stowarzyszenie na rzecz 

Praworządności w Szkołach 

"Stowarzyszenie Umarłych 

Statutów"

Prowadzenie działalności 

interwencyjnej, 

edukacyjnej i doradztwa z 

zakresu praw uczniów

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) podlaskie 39 przyznany grant                22 857,00 €                              -   €                                                                  4 905,00 € 

419 K1d/0526 Fundacja OKNO NA WSCHÓD TAK dla praw człowieka

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) podlaskie 38,5 przyznany grant                83 980,96 €                              -   €                                                               18 104,75 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

420 K1d/0739 Fundacja Spe Salvi Aktywny senior

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 38,5 nieprzyznanie grantu                79 243,83 €                              -   €                                                                              -   € 

421 K1d/0470 Stowarzyszenie MY DLA INNYCH Mam prawo do ...

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 38 nieprzyznanie grantu                56 328,12 €                              -   €                                                               12 380,95 € 

422 K1d/0271

Ośrodek Wspierania Organizacji 

Pozarządowych Dwie strony Miasta

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 37 nieprzyznanie grantu                83 916,64 €                              -   €                                                               18 309,53 € 

423 K1d/0587

Centralna Rada Romów w Polsce, 

Centrum Doradztwa i Informacji 

dla Romów

Romski głos w przestrzeni 

publicznej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 36,5 nieprzyznanie grantu                65 616,66 €                              -   €                                                               14 357,14 € 

424 K1d/0407

Fundacja Rozwoju Kompetencji 

Pro-Skills

Plaster miodu - reintegracja 

społeczno-zawodowe 

kobiet

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 36 nieprzyznanie grantu                83 960,24 €                              -   €                                                                              -   € 

425 K1m/0746 Fundacja PRO

DZIAŁAJ LOKALNIE - UCZ SIĘ 

SIĘ GLOBALNIE

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 35,5 nieprzyznanie grantu                22 657,00 €                              -   €                                                                              -   € 



426 K1d/0201

Stowarzyszenie Filmowe 

Chill&Luzz 8 darów świata

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 34,5 nieprzyznanie grantu                57 252,87 €                              -   €                                                                              -   € 

427 K1d/0288

FUNDACJA NA RZECZ 

WYRÓWNYWANIA SZANS 

EDUKACYJNYCH DZIECI ORAZ 

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 

FUTURUM

Aktywizacja młodzieży w 

wielokulturowej 

społeczności Podlasia.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 33,5 nieprzyznanie grantu                54 826,18 €                              -   €                                                                  9 714,29 € 

428 K1d/0498 Fundacja POLZA Wielokulturowa Szkoła

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) podlaskie 33,5 przyznany grant                83 940,70 €                              -   €                                                                  7 240,49 € 

429 K1d/0307

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i 

Dzieciom "SZANSA" Lokalne Centrum Rodzinne

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 33 nieprzyznanie grantu                83 343,59 €                              -   €                                                                              -   € 

430 K1d/0624

Polskie Stowarzyszenie 

Pedagogów i Animatorów KLANZA 

Oddział Białostocki DRABINA DEMOKARCJI

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 33 nieprzyznanie grantu                83 938,10 €                              -   €                                                               18 416,66 € 

431 K1d/0301

Fundacja Forum Inicjatyw 

Społecznych

Young Dialogue and Change 

Maker – budujemy dialog 

wokół wyzwań 

klimatycznych

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 31,5 nieprzyznanie grantu                83 574,05 €                10 904,76 €                                                               18 377,62 € 

432 K1m/0824

Stowarzyszenie Centrum 

Aktywności Społecznej PRYZMAT

Wzrost zaangażowania 

społecznego w ochronę 

środowiska na 

Suwalszczyźnie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 29,5 nieprzyznanie grantu                20 081,00 €                              -   €                                                                  2 857,00 € 

433 K1d/0590 9dwunastych

Prawa człowieka i równe 

traktowanie - budujemy 

przyjazną przyszłość

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) podlaskie 29 nieprzyznanie grantu                83 944,78 €                              -   €                                                               18 380,95 € 

434 K1m/0453 Stowarzyszenie DA SIĘ

Łomża: Miasto 

Obywatelskie!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 25,5 nieprzyznanie grantu                15 193,00 €                              -   €                                                                  3 333,33 € 

435 K1m/0835

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Białostocka

Pro-ludzkie = Pro-harcerskie 

= Pro-fesjonalne

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) podlaskie 22,5 nieprzyznanie grantu                  6 143,00 €                              -   €                                                                              -   € 

436 K1d/0504 Stowarzyszenie 100-Lecie Kobiet

Akademia Kobiet 

Przewodniczek

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) podlaskie 22 nieprzyznanie grantu                81 685,81 €                              -   €                                                               15 819,53 € 

437 K1d/0194 Fundacja "Orzeł" Spokojna Rodzina

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 21 nieprzyznanie grantu                77 003,54 €                              -   €                                                                              -   € 

438 K1m/0318 Stowarzyszenie "AKTYWNI". SENIORZY SENIOROM

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) podlaskie 18 nieprzyznanie grantu                22 995,00 €                              -   €                                                                              -   € 

439 K1d/0533

FUNDACJA INICJOWANIA 

ROZWOJU UP FOUNDATION

Dialog i współpraca 

międzysektorowa motorem 

wdrażania zielonych 

innowacji w regionie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 44 przyznany grant                83 100,98 €                              -   €                                                                  8 071,42 € 

440 K1d/0055 Stowarzyszenie Pelikan

"Dziecko w rozwodzie. 

Dostrzec.Zrozumieć.Wesprz

eć."

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 42 przyznany grant                83 930,01 €                              -   €                                                               17 524,98 € 

441 K1d/0429 Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Obywatele i kształtowanie 

przestrzeni

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 41 przyznany grant                83 964,17 €                12 571,43 €                                                               18 345,23 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

442 K1d/0571 Stowarzyszenie WAGA

POMORSKIE CENTRUM 

RÓWNEGO TRAKTOWANIA

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) pomorskie 41 przyznany grant                83 997,62 €                              -   €                                                                  3 714,28 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

443 K1d/0486

Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń 

otwarta Xenofilia

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 40,5 przyznany grant                83 951,24 €                12 571,43 €                                                               14 085,72 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

444 K1m/0616

Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza 

Powszechna"

Aktywizacja społeczności 

lokalnej na rzecz ochrony 

środowiska

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 39,5 przyznany grant                22 979,00 €                              -   €                                                                  4 714,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

445 K1m/0151

Związek Stowarzyszeń Bank 

Żywności w Trójmieście

Sklepy Społeczne Dla 

Wszystkich

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 39 przyznany grant                22 451,00 €                              -   €                                                                  4 714,00 € 

446 K1d/0404

Stowarzyszenie na rzecz osób 

LGBT Tolerado

Gdańskie Mieszkanie 

Interwencyjne dla Młodych 

Osób LGBT+

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) pomorskie 37,5 przyznany grant                84 000,00 €                              -   €                                                               18 480,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu



447 K1d/0564 Fundacja Kwestia Edukacji

RENOWACJE 

OBYWATELSKIE - akademia 

wolontariatu akcyjnego dla 

młodzieży

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 37,5 nieprzyznanie grantu                53 846,00 €                              -   €                                                               11 057,86 € 

448 K1m/0764 Fundacja Mikroakademia Nie toleruję przemocy

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) pomorskie 37,5 przyznany grant                22 976,00 €                              -   €                                                                  4 976,00 € 

449 K1d/0316

Fundacja Oparcia Społecznego 

Aleksandry FOSA

Powrót na drogę - Wsparcie 

Rodzin

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 37 nieprzyznanie grantu                83 983,58 €                              -   €                                                               18 434,29 € 

450 K1m/0672

Spółdzielnia Socjalna 

"Kooperacja" Sopocka Biblioteka Narzędzi

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 37 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 

451 K1m/0297 Spółdzielnia Socjalna "Heca"

Wrażliwa kulturowo 

interwencja kryzysowa

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) pomorskie 36,5 przyznany grant                21 556,00 €                              -   €                                                                  1 405,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

452 K1m/0514 Fundacja Wspólnota Gdańska

Jeszcze mamy szansę! 

Edukacja i integracja 

międzypokoleniowa w 

obliczu kryzysu 

klimatycznego.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 36,5 nieprzyznanie grantu                19 338,00 €                              -   €                                                                  3 810,00 € 

453 K1m/0468 Stowarzyszenie Magnolia Między nami

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 35,5 nieprzyznanie grantu                21 958,00 €                  3 054,00 €                                                                  4 752,00 € 

454 K1m/0299

Fundacja Rozwoju Lokalnego 

Parasol

Sieć integracji. Nowe 

narzędzia !

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 35 nieprzyznanie grantu                22 910,22 €                              -   €                                                                              -   € 

455 K1m/0627

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

ROZWOJU CZŁOWIEKA "WŚRÓD 

RÓWNYCH"

AKADEMIA  LIDERÓW 

RÓWNOŚCI I 

RÓŻNORODNOŚCI

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 35 nieprzyznanie grantu                22 999,00 €                              -   €                                                                  3 732,00 € 

456 K1m/0818

Fundacja Regionalne Centrum 

Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych

PostCOVIDowa animacja 

społeczna w dzielnicach 

Gdańska

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 34 nieprzyznanie grantu                22 978,59 €                              -   €                                                                  3 929,00 € 

457 K1m/0124 Fundacja Zatoka Aktywne Kaszubki

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 33,5 nieprzyznanie grantu                14 616,00 €                              -   €                                                                  2 035,72 € 

458 K1d/0740 Stowarzyszenie Żuławy

Żuławy mają MOC! - 

budowa społeczeństwa 

obywatelskiego w delcie 

Wisły

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 33,5 nieprzyznanie grantu                67 402,38 €                              -   €                                                                  6 238,09 € 

459 K1d/0269 Fundacja Kobiety Wędrowne

Drogami Kobiet 

Wędrownych

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) pomorskie 31 przyznany grant                35 207,15 €                              -   €                                                                  4 773,81 € 

460 K1d/0686

GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE 

OSÓB IESŁYSZĄCYCH ICH RODZIN I 

PRZYJACIÓŁ EFFETHA Migam i Rozumiem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 31 nieprzyznanie grantu                54 419,39 €                              -   €                                                                              -   € 

461 K1m/0652 Fundacja Otwarte Idee

BIBLIOTEKA PRAW 

CZŁOWIEKA-SYSTEMOWE 

WŁĄCZENIE MNIEJSZOŚCI

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) pomorskie 30,5 przyznany grant                22 595,00 €                              -   €                                                                              -   € 

462 K1m/0426 Fundacja RATIS EkoAktywni

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 29 nieprzyznanie grantu                22 961,00 €                              -   €                                                                              -   € 

463 K1m/0028

Fundacja Wsparcia Procesów 

Społecznych F2

Climathon - Sopocki 

maraton kreatywności na 

rzecz klimatu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 26 nieprzyznanie grantu                22 999,00 €                              -   €                                                                              -   € 

464 K1d/0113 Fundacja Zostaw Swój Ślad

EKOwrażliwi Kampania na 

rzecz ochrony Planety

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 25,5 nieprzyznanie grantu                83 958,09 €                12 452,37 €                                                               18 404,76 € 

465 K1d/0187 Stowarzyszenie Solidarni "PLUS"

Aktywnie Razem przeciw 

wykluczeniu!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 25,5 nieprzyznanie grantu                62 735,72 €                              -   €                                                               13 095,24 € 

466 K1d/0743 Fundacja Wielkie Rzeczy Ogród Relacji

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 25,5 nieprzyznanie grantu                50 878,57 €                              -   €                                                               11 000,00 € 

467 K1m/0707 STOWARZYSZENIE PRO BONO

Pomoc prawna 

wykluczonym

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 24,5 nieprzyznanie grantu                18 762,00 €                              -   €                                                                              -   € 

468 K1m/0361 Kultury ponad Kulturą

INTERSEKCJONALNE 

AKTYWNE OBYWATELSTWO

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 22,5 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 

469 K1m/0658

Stowarzyszenie Kultury 

Niefizycznej Chcemy być sobą

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) pomorskie 22,5 nieprzyznanie grantu                20 631,00 €                              -   €                                                                              -   € 

470 K1d/0684 Fundacja Gdańsk Global Ambasadorki praw kobiet

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) pomorskie 18 nieprzyznanie grantu                55 459,53 €                              -   €                                                                              -   € 



471 K1m/0799

Gdańska Fundacja Pomocy 

Prawno Psychologicznej

Pomorska Społeczna 

Kancelaria Prawna

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) pomorskie 10,5 nieprzyznanie grantu                19 550,00 €                              -   €                                                                  4 301,00 € 

472 K1m/0098 Klub Piłkarski KP Jantarek Sportowo nad morzem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 0 nieprzyznanie grantu                21 733,00 €                              -   €                                                                  2 261,00 € 

473 K1d/0557

Pomorska Sieć Centrów 

Organizacji Pozarządowych

Pomorski ekosystem 

dialogu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) pomorskie 0 nieprzyznanie grantu                82 330,94 €                              -   €                                                               10 871,43 € 

474 K1d/0724

Stowarzyszenie Educational 

Cha(lle)nge #SELF.IE

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) pomorskie 0 nieprzyznanie grantu                58 257,17 €                              -   €                                                                              -   € 

475 K1d/0390 Stowarzyszenie POLARIS - OPP

"Racjonalna polityka 

oświetleniowa w praktyce".

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 43,5 przyznany grant                84 000,00 €                12 600,00 €                                                               18 480,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

476 K1m/0463 Stowarzyszenia Tęczówka

Niezbędnik sojuszniczy dla 

nauczycieli

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) śląskie 43 przyznany grant                22 990,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

477 K1d/0748 Centrum Społecznego Rozwoju

WAŻNY GŁOS -Wsparcie i 

tworzenie samorządowych 

rad (seniorów, osób 

niepełnosprawnych, 

młodzieży, pożytku 

publicznego) w podregionie 

tyskim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 43 przyznany grant                70 555,94 €                              -   €                                                               12 928,59 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

478 K1d/0471

Towarzystwo Przyjaciół Bielska-

Białej i Podbeskidzia

JAK TU SIĘ DOGADAĆ? - 

Szkoła Asystentów 

Międzykulturowych

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) śląskie 42,5 przyznany grant                82 757,15 €                              -   €                                                               13 163,35 € 

479 K1m/0571

Seniorski Klub Sportowy „Aktywna 

Rodzina”

Seniorzy: partycypacja i 

rozwój strategiczny

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 42 przyznany grant                22 990,00 €                              -   €                                                                  1 650,00 € 

480 K1m/0320

Stowarzyszenie Aktywny 

Wojkowicki Senior Zróbmy sobie łąkę!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 41,5 przyznany grant                22 521,00 €                              -   €                                                                  4 667,00 € 

481 K1d/0532 Fundacja Media 3.0 Zielone Gliwice 3.0

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 41 przyznany grant                84 000,00 €                              -   €                                                               18 435,74 € 

482 K1d/0062

Fundacja Wiedzy i Dialogu 

Społecznego Agere Aude

Misja Partycypacja: młodzi 

podcasterzy obywatelscy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 40,5 przyznany grant                64 264,29 €                  5 714,28 €                                                               12 576,17 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

483 K1d/0465 Stowarzyszenie Moc Wsparcia

Dziecko w Centrum - 

tworzenie lokalnych 

systemów ochrony dzieci 

przed krzywdzeniem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 40,5 przyznany grant                83 709,53 €                              -   €                                                               17 952,41 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

484 K1m/0373 Fundacja Zacisze Grażyny

Przeciw dyskryminacji osób 

bezdomnych

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) śląskie 40 przyznany grant                20 045,00 €                              -   €                                                                  2 381,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

485 K1m/0494 Wspólnie dla Siemianowic

Młodzieżowi Liderzy 

Siemianowickiej Zmiany

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 40 przyznany grant                22 999,00 €                              -   €                                                                              -   € 

486 K1m/0454 Stowarzyszenie Arabela

Program przeciwdziałania 

przemocy wobec osób 

starszych w Zbrosławicach

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 39,5 przyznany grant                21 090,00 €                              -   €                                                                  1 857,00 € 

487 K1d/0619

Fundacja Edukacyjno-Rozowjowa 

Zielone Pojecie

Siła bezsilnych - system 

wzajemnego wsparcia w 

ramach kręgu kobiet.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 39,5 przyznany grant                83 742,85 €                              -   €                                                               17 899,06 € 

488 K1m/0376

Stowarzyszenie Inicjatyw Liswarta 

Rębielice Szlacheckie Tworzymy Rady

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 39 przyznany grant                22 855,00 €                              -   €                                                                     700,00 € 

489 K1d/0355 Fundacja Rzecz Społeczna

Frelki-Obywatelki – 

wsparcie kobiet w 

województwie śląskim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 38,5 przyznany grant                83 972,54 €                12 595,23 €                                                               18 333,33 € 



490 K1m/0461

STOWARZYSZENIE DO!PAMINA 

LAB

SAMO-rządność. Studio 

Młodych Inicjatyw.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 38 nieprzyznanie grantu                17 226,00 €                              -   €                                                                              -   € 

491 K1d/0534

Towarzystwo 

Psychoprofilaktyczne Oddział 

Bielsko-Biała Scieżką do celu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 38 nieprzyznanie grantu                83 997,13 €                              -   €                                                                              -   € 

492 K1d/0656

FUNDACJA KUŹNIA INICJATYW 

SPOŁECZNYCH

Śląska Wieś 3.0 -

Partycypacja, Aktywność, 

Synergia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 38 nieprzyznanie grantu                81 877,38 €                              -   €                                                               10 038,10 € 

493 K1m/0668 Stowarzyszenie Civitas

ŚLĄSKA AKADEMIA 

LIDERÓW SPOŁECZNYCH

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 38 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  1 690,00 € 

494 K1m/0690

FUNDACJA "ŚWIAT W NASZYCH 

RĘKACH" Zielone więzi

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 37,5 nieprzyznanie grantu                22 976,00 €                              -   €                                                                  4 880,95 € 

495 K1m/0467 Fundacja Wielogłosu

Lokalni Liderzy Zdrowienia 

Psychicznego

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 37 nieprzyznanie grantu                22 988,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

496 K1d/0414 Fundacja 7 dni AKTYWNY OBYWATEL

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 36 nieprzyznanie grantu                82 857,14 €                              -   €                                                                              -   € 

497 K1m/0626 Stowarzyszenie Ludzie Miasta Kolorowe Pyskowice

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 35,5 nieprzyznanie grantu                22 955,00 €                              -   €                                                                  5 048,00 € 

498 K1d/0641

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną koło w 

Częstochowie Znam prawo-mam wybór.

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) śląskie 35,5 przyznany grant                45 882,14 €                              -   €                                                                              -   € 

499 K1d/0665

Polski Instytut Praw Człowieka i 

Biznesu

Latarnicy– Sieć Współpracy 

na rzecz Praw Człowieka w 

Biznesie

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) śląskie 35,5 przyznany grant                83 997,32 €                12 563,32 €                                                               18 478,56 € 

500 K1m/0611

Fundacja na Rzecz Dzieci z 

Przepukliną Oponowo-Rdzeniową 

i Innymi Wadami Rozwojowymi 

"SPINA" We Fly – łączy nas taniec

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 35 nieprzyznanie grantu                22 802,40 €                              -   €                                                                  4 376,19 € 

501 K1d/0709

Fundacja Regionalnej Agencji 

Promocji Zatrudnienia Profesjonalny Senior

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 35 nieprzyznanie grantu                74 107,13 €                              -   €                                                                              -   € 

502 K1m/0069

Stowarzyszenie im. Mxa 

Kopfsteina

Śląska Akademia Młodych 

Liderów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 34,5 nieprzyznanie grantu                20 726,00 €                              -   €                                                                              -   € 

503 K1m/0287

Stowarzyszenie Oświatowe 

"Rodzice-Dzieciom" Szkolne konfrontacje

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 34,5 nieprzyznanie grantu                22 900,00 €                              -   €                                                                  5 031,00 € 

504 K1m/0521

Śląskie Stowarzyszenie 

Rehabilitacji Ku Zdrowiu Rehabilitacja da każdego

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 34,5 nieprzyznanie grantu                22 970,00 €                              -   €                                                                  5 048,00 € 

505 K1m/0546

Stowarzyszenie Klub Kobiet 

Kreatywnych Miasto według kobiet

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 34 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  4 994,00 € 

506 K1m/0759 DziałaMYrazem Wszystkie oblicza złości

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 34 nieprzyznanie grantu                22 996,00 €                              -   €                                                                              -   € 

507 K1m/0188 Stowarzyszenie "17-tka"

Świadomość + wiedza = 

integracja!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 33,5 nieprzyznanie grantu                22 893,00 €                              -   €                                                                              -   € 

508 K1m/0573

Polski Związek Niewidomych 

Okręg Śląski

Program "Dzieci w 

Magicznym Zameczeku"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 33 nieprzyznanie grantu                21 914,28 €                              -   €                                                                  1 000,00 € 

509 K1d/0456

Fundacja na rzecz Zdrowia 

Psychicznego i Aktywności 

Społecznej "Przystań”

Pomóc dzieciom w wejściu 

w społecznie akceptowaną 

drogę życiową

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 32,5 nieprzyznanie grantu                83 847,61 €                              -   €                                                               18 395,23 € 



510 K1d/0459

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży "Dom Aniołów 

Stróżów"

Bezpieczna rodzina pod 

skrzydłami Aniołów

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 32,5 nieprzyznanie grantu                83 730,51 €                              -   €                                                               15 213,34 € 

511 K1m/0592 Aktywni Społecznie ASy

Młodzi obywatele 

współdecydują

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 32 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  4 762,00 € 

512 K1m/0815

Tarnogórskie Stowarzyszenie 

Obywatelskie

Kawiarenka Obywatelska 

Tarnowitz Cafe

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 32 nieprzyznanie grantu                22 992,87 €                              -   €                                                                              -   € 

513 K1m/0593 Żywiecka Fundacja Rozwoju

Zdrowie: nie oceniaj - 

zmieniaj!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 31,5 nieprzyznanie grantu                22 983,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

514 K1d/0368 FUNDACJA FAZA

AKADEMIA EKOLIDERÓW W 

BIELSKU-BIAŁEJ

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 31 nieprzyznanie grantu                36 802,45 €                              -   €                                                                  4 490,48 € 

515 K1d/0617

FUNDACJA FASCYNUJĄCY ŚWIAT 

DZIECKA Lekcje zrozumienia

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 31 nieprzyznanie grantu                83 992,85 €                              -   €                                                               18 452,38 € 

516 K1d/0655

Stowarzyszenie Miasto dla 

Mieszkańców Bytom

Mobilne Forum Miejskie 

Bytomia

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 29,5 nieprzyznanie grantu                60 883,32 €                              -   €                                                                              -   € 

517 K1m/0722 Fundacja Muuve

Kompetencje przyszłości w 

szkole-szansą na 

zapobieganie wykluczeniom 

społecznym.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 29 nieprzyznanie grantu                16 350,00 €                              -   €                                                                              -   € 

518 K1m/0776

Fundacja ROzwoju Społeczeństwa 

Przedsiębiorczego

Urząd pracy przyjazny 

cudzoziemcowi

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 29 nieprzyznanie grantu                21 536,00 €                              -   €                                                                  1 464,00 € 

519 K1m/0691 Fundacja Kids on Board "Dzieciaki na dechy"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 28,5 nieprzyznanie grantu                17 914,90 €                              -   €                                                                  1 000,00 € 

520 K1d/0438 Spółdzielnia Socjalna Honolulu Kreatywnie-pełnosprawnie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 27,5 nieprzyznanie grantu                59 285,74 €                              -   €                                                                  8 095,24 € 

521 K1m/0820

Fundacja "Partnerstwo Dorzecza 

Kocierzanki i Koszarawy"

Zmiany w klimacie –wybór, 

odpowiedzialność, prawa

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 27,5 nieprzyznanie grantu                15 928,35 €                              -   €                                                                  2 379,00 € 

522 K1d/0750 Fundacja POMOST STYGMAT OFF

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) śląskie 27 nieprzyznanie grantu                78 459,76 €                              -   €                                                                              -   € 

523 K1m/0650 "Edukacja dla Rozwoju" "Jestem sobą- nie hejtuję"

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) śląskie 26,5 nieprzyznanie grantu                22 970,00 €                              -   €                                                                              -   € 

524 K1m/0785 Fundacja Brama Jury

Aktywizacja Częstochowian 

wokół utworzenia parku w 

dolinie Warty

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 26,5 nieprzyznanie grantu                22 952,00 €                              -   €                                                                  5 048,00 € 

525 K1d/0515

FUNDACJA POMOCY DZIECIOM 

"ULICA" PRZE(łącz) się na MOC.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 26 nieprzyznanie grantu                83 940,42 €                              -   €                                                               18 454,76 € 

526 K1m/0719 Fundacja Równym Krokiem

Przez życie Równym 

Krokiem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 26 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 

527 K1d/0411 Fundacja Oczami Brata

Akademia Aktywnego 

Obywatela

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 25 nieprzyznanie grantu                24 595,26 €                              -   €                                                                  2 071,45 € 

528 K1m/0556 Fundacja SPIN

Łódzkie Centrum Wsparcia 

Dziecka, Rodziny, Emigranta  

(ŁCWDRE)

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 25 nieprzyznanie grantu                22 940,00 €                  3 268,00 €                                                                  4 929,00 € 

529 K1m/0559

Stowarzyszenie Promocji Kultury 

Zielone Słońce Teatr Społeczny

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 24 nieprzyznanie grantu                22 999,00 €                              -   €                                                                              -   € 

530 K1m/0740 Fundacja SAWANCI "OTWÓRZ DRZWI"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 22,5 nieprzyznanie grantu                22 810,00 €                              -   €                                                                              -   € 

531 K1m/0845 Miasto Obywatelskie

Cykl debat „Najważniejszy 

problemem w Twoim 

mieście”

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 22 nieprzyznanie grantu                22 905,00 €                              -   €                                                                              -   € 

532 K1m/0720 Fundacja Klub KONTRA dlawszystkich.eu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 19 nieprzyznanie grantu                22 917,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 



533 K1m/0067 ENERGIA DLA GLIWIC

CENTRUM AKTYWIZACJI 

OBYWATELSKIEJ

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 17 nieprzyznanie grantu                22 119,04 €                              -   €                                                                              -   € 

534 K1m/0798 Fundacja Dobry Widok

Radio - usłyszmy siebie 

nawzajem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 14 nieprzyznanie grantu                14 643,00 €                              -   €                                                                  1 905,00 € 

535 K1d/0318

Stowarzyszenie na Rzecz 

Niepełnosprawnych SPES

Poradnictwo specjalistyczne 

i rzecznictwo praw 

realizowane przez Ośrodek 

Poradnictwa i Rzecznictwa 

Praw

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 0 nieprzyznanie grantu                82 324,24 €                              -   €                                                               17 547,61 € 

536 K1m/0569

FUNDACJA CZYSTA-ZDROWA EKO-

POLSKA Ekologia to Przyszłość

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 0 nieprzyznanie grantu                22 867,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

537 K1m/0619

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W 

GOŁUCHOWICACH

ZAKUP SPRZĘTU 

RATOWNICZEGO NA 

POTRZEBY OCHOTNICZEJ 

STRAŻY POŻARNEJ W  

GOŁUCHOWICACH

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) śląskie 0 nieprzyznanie grantu                21 905,00 €                              -   €                                                                              -   € 

538 K1m/0756 Obywatele Wspólnej Europy

Wiedza kluczem do 

ograniczenia kłopotów 

dotyczących zadłużenia 

seniorów.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 0 nieprzyznanie grantu                22 690,00 €                              -   €                                                                  4 714,00 € 

539 K1d/0759 PESTKA

Więc chodź, pomaluj NASZ 

świat...

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 38,5 przyznany grant                83 733,35 €                              -   €                                                               17 571,44 € 

540 K1m/0736 Stowarzyszenie im. Jana Karskiego Człowieku, masz prawa!

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) świętokrzyskie 38 przyznany grant                17 060,00 €                              -   €                                                                              -   € 

541 K1m/0155

Stowarzyszenie na Rzecz Postępu 

Demokracji "ERWIN" w Ostrowcu 

Św. Aktywni Seniorzy 3.0.

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 37 przyznany grant                23 000,00 €                              -   €                                                                  4 881,00 € 

542 K1m/0333 Stowarzyszenie Impakt

MarzenioBus - nasze 

sprawy w naszych rękach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 37 przyznany grant                19 500,00 €                              -   €                                                                  1 952,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

543 K1m/0091

Stowarzyszenie Rozprawy o 

Europie

Młodzieżowy Kompas 

Obywatelski

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 35 przyznany grant                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 048,00 € 

544 K1m/0460

Stowarzyszenie Wrażliwi 

Społecznie

Aktywność obywatelska 

dotycząca ochrony 

środowiska w 

Starachowicach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 32,5 nieprzyznanie grantu                22 977,00 €                              -   €                                                                  5 043,00 € 

545 K1m/0346

Stowarzyszenie Edukacji 

Pozaformalnej KALEJDOSKOP

LAS - Lokalna Aktywność 

Społeczna

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 27 nieprzyznanie grantu                18 884,00 €                              -   €                                                                  4 048,00 € 

546 K1m/0825 Fundacja Plac Wolności

Natura budzi nas do 

działania - film 

dokumentalny

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 25 nieprzyznanie grantu                19 679,00 €                              -   €                                                                              -   € 

547 K1d/0508

FUNDACJA MIŚKA ZDZIŚKA 

BŁĘKITNY PROMYK NADZIEI

Razem damy radę - droga 

do aktywizacji

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 24 nieprzyznanie grantu                77 642,89 €                              -   €                                                                              -   € 

548 K1d/0036

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Warsztatu Terapii Zajęciowej 

"SZANSA"

Bądźmy aktywni, piękni i 

zdrowi

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 23 nieprzyznanie grantu                83 810,72 €                              -   €                                                                              -   € 

549 K1d/0604

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA 

INICJATYW LOKALNYCH SKAŁA

Stereotypy. Uprzedzenia. 

Dyskryminacja. Aktywni 

obywatele w Debatach 

oksfordzkich.

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) świętokrzyskie 21 nieprzyznanie grantu                25 547,60 €                              -   €                                                                              -   € 

550 K1m/0356

Stowarzyszenie „Działam dla 

Gminy Bieliny”

Bank aktywnych 

społeczności Gór 

Świętokrzyskich

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) świętokrzyskie 16 nieprzyznanie grantu                22 352,00 €                              -   €                                                                              -   € 

551 K1d/0283 Fundacja Nadzieja Rodzinie To jest moja Wolna Strefa!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 15 nieprzyznanie grantu                83 473,79 €                              -   €                                                                  3 738,10 € 



552 K1d/0233

Koło Gospodyń Wiejskich w 

Przyłogach

Integracja Społeczna Szansą 

dla Pokoleń

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 6 nieprzyznanie grantu                79 705,88 €                              -   €                                                                              -   € 

553 K1d/0455

Stowarzyszenie Integracja i 

Rozwój

Rozwój szkolnej 

przedsiębiorczości 

społecznej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 0 nieprzyznanie grantu                60 411,18 €                              -   €                                                               13 285,71 € 

554 K1d/0548

Fundacja Alternatywnej Edukacji 

"ALE" PlanujeMY Nasze Mrągowo

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 45 przyznany grant                83 910,52 €                              -   €                                                                  9 202,39 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

555 K1m/0414

Fundacja Psychoedukacyjna 

Aspiracje Na skrzydłach kobiet

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 43,5 przyznany grant                22 997,00 €                              -   €                                                                  5 036,00 € 

556 K1d/0596

Federacja Organizacji Socjalnych 

Województwa Warmińsko-

Mazurskiego FOSa

Regionalne Biuro Rzecznika 

Praw Osób Starszych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 43,5 przyznany grant                83 976,21 €                              -   €                                                               18 357,15 € 

557 K1m/0649

STOWARZYSZENIE "WIEŚ 

JABŁKOWYCH SMAKÓW"

STARE Jabłonki w NOWEJ 

odsłonie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 41,5 przyznany grant                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

558 K1m/0511 Fundacja Warsztat Zmiany

Ekologiczny ogród 

społeczny w Olsztynie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 41 przyznany grant                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 060,00 € 

559 K1d/0004

Stowarzyszenie Wspierania 

Działań na Rzecz Osób 

Potrzebujących Pomocy DROGA

Przemoc to niemoc. 

Oddolny program 

aktywizacji społeczności 

lokalnej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

domowej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 39,5 przyznany grant                84 000,00 €                              -   €                                                               18 480,00 € 

560 K1d/0141 Bank Żywności

Angażuj swoje pokolenie i 

szanuj jedzenie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 39,5 przyznany grant                83 790,25 €                              -   €                                                               18 008,57 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

561 K1m/0268

Stowarzyszenie Braniewski 

Instytut Rozwoju

Dom Sąsiedzki - młodzi w 

działaniu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 39 lista rezerwowa                22 993,00 €                              -   €                                                                  5 057,00 € 

562 K1d/0374

Elbląskie Stowarzyszenie 

Wspierania Inicjatyw 

Pozarządowych Wspólnie możemy więcej

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 39 przyznany grant                81 157,15 €                              -   €                                                               17 142,85 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

563 K1m/0788

Dom Pomocy Społecznej "Michała 

Archanioła" Fundacji Polskich 

Kawalerów Maltańskich w 

Warszawie Pomoc Maltańska 

Oddział w Szyldaku

Mam prawo do 

samodzielnego życia - Ty też

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 39 lista rezerwowa                23 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 

564 K1d/0663 Stowarzyszenie Dobry Start

Eko-przystanek. 

Animaloterapia sposobem 

na włączenie i integrację 

społeczną.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 37,5 nieprzyznanie grantu                83 999,99 €                              -   €                                                               17 690,49 € 

565 K1d/0237

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Rodzinnych Wiatr w żagle

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 37 nieprzyznanie grantu                79 985,70 €                              -   €                                                               17 333,33 € 

566 K1m/0586 Stowarzyszenie Teraz My Tabor Kultury

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 37 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 060,00 € 

567 K1m/0708

Fundacja Kacze Bagno- Miejsce 

Inicjatyw Pozytywnych

EKO-START! Młodzieżowa 

Akademia Eko-Liderów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 37 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 057,00 € 

568 K1m/0459 Fundacja Per Mondo

Wspólnie tworzymy lokalną 

politykę dotyczącą ochrony 

zwierząt

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 35,5 nieprzyznanie grantu                22 770,00 €                              -   €                                                                  4 952,00 € 

569 K1m/0718 Fundacja PromoEgo Przyszłość dla rodziny

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 35 nieprzyznanie grantu                22 989,00 €                              -   €                                                                  4 995,00 € 

570 K1m/0149

Stowarzyszenie Polskie Telewizje 

Lokalne i Regionalne

Wsparcie dla mediów 

obywatelskich w 

województwie warmińsko-

mazurskim

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 34,5 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  4 738,00 € 



571 K1d/0476

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Warmińsko Mazurski Oddział 

Regionalny TURKUSOWI OBYWATELE

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 34 nieprzyznanie grantu                83 352,17 €                              -   €                                                               16 964,27 € 

572 K1d/0510

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom 

i Rodzinie ARKA im. ks. J. 

Żołnierkiewicza

Punkt Pomocy Dzieciom 

"ARKA"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 33,5 nieprzyznanie grantu                83 994,52 €                              -   €                                                               17 142,85 € 

573 K1d/0559

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Możliwych RzeczJasna

LokalnaPL - nowe 

spojrzenie na politykę 

informacyjną i 

komunikacyjną lokalnych 

organizacji obywatelskich

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 33,5 nieprzyznanie grantu                83 318,09 €                              -   €                                                               18 285,71 € 

574 K1d/0578

Stowarzyszenie Centrum 

Wspierania Organizacji 

Pozarządowych i Inicjatyw 

Obywatelskich

Strategia wsi - szansą na 

rozwój

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 33 nieprzyznanie grantu                84 000,00 €                              -   €                                                               18 476,19 € 

575 K1d/0423

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 

Spółdzilelczości i 

przedsiębiorczości Lokalnej 

WAMA-COOP

GREEN UP - MŁODZI NA 

RZECZ ZIELONEJ ZMIANY 

SZKÓŁ I SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNYCH”

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 32 nieprzyznanie grantu                83 998,04 €                12 599,00 €                                                               18 400,00 € 

576 K1m/0508

STOWARZYSZENIE LOKALNA 

GRUPA DZIAŁANIA "BRAMA 

MAZURSKIEJ KRAINY" Inteligentne Wioski

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 32 nieprzyznanie grantu                22 999,00 €                              -   €                                                                  4 405,00 € 

577 K1d/0317

Nidzicka Fundacja Rozwoju 

"NIDA"

Oma-Opa - Otwarta 

Przestrzeń Aktywności

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 31,5 nieprzyznanie grantu                67 700,02 €                              -   €                                                               14 285,71 € 

578 K1d/0699

Stowarzyszenie Rozwoju Produktu 

Lokalnego „Wiatraki Mazur” Naturalnie, że działamy!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 31,5 nieprzyznanie grantu                55 436,63 €                              -   €                                                                  4 814,29 € 

579 K1d/0253 Forum Animatorów Społecznych

My nastoletni obywatele – 

aktywni przedsiębiorczy 

liderzy lokalnej zmiany

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 31 nieprzyznanie grantu                84 000,00 €                12 600,00 €                                                               18 480,00 € 

580 K1m/0711

Stowarzyszenie Harcerski Ruch 

Ochrony Środowiska im. św. 

Franciszka z Asyżu

Oddolny partycypacyjny 

projekt rozwoju gminy 

Banie Mazurskie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 30,5 nieprzyznanie grantu                22 983,00 €                              -   €                                                                              -   € 

581 K1d/0208

Stowarzyszenie Pomocy 

Humanitarnej im. Św. Łazarza z 

siedzibą w Ełku

DOM INTEGRACJI 

ZAWODOWEJ

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 29 nieprzyznanie grantu                83 928,57 €                              -   €                                                               18 328,58 € 

582 K1d/0226 Stowarzyszenie "KOLORYT" "Okno na świat"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 28 nieprzyznanie grantu                37 204,76 €                              -   €                                                                  1 214,29 € 

583 K1m/0662 Jak nie my to kto Cel kreuje działania

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 26,5 nieprzyznanie grantu                22 598,00 €                              -   €                                                                  4 762,00 € 

584 K1d/0341 Fundacja Szalony Krasnolud To będzie DOBRY DZIEŃ

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 25 nieprzyznanie grantu                70 628,54 €                              -   €                                                               13 083,34 € 

585 K1d/0551

Lokalna Grupa Działania 

"Warmiński Zakątek" Wspólnie w przyszłość

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu warmińsko-mazurskie 24 nieprzyznanie grantu                83 905,21 €                              -   €                                                               18 047,62 € 

586 K1d/0321 Nidzicki Fundusz Lokalny

INFTRUST - Informacja i 

zaufanie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 23 nieprzyznanie grantu                46 934,52 €                              -   €                                                                  9 285,71 € 

587 K1m/0848

Regionalne Centrum Wolontariatu 

w Elblągu

Wolontariat w zgodzie z 

naturą

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) warmińsko-mazurskie 22 nieprzyznanie grantu                  7 092,00 €                              -   €                                                                              -   € 

588 K1d/0320

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju 

Edukacji Obywatelskiej CREO DziałaMY dla klimatu!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 46,5 przyznany grant                83 950,04 €                  9 360,54 €                                                               17 023,81 € 

589 K1d/0620 Fundacja Laboratorium Marzeń

Pro-Baby. Dla rodziców 

dzieci z wyzwaniami

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 46,5 przyznany grant                83 976,19 €                12 500,00 €                                                               18 333,33 € 

590 K1d/0412 Stowarzyszenie M-LAB

MŁODZI AMBASADORZY 

KLIMATU

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 45 przyznany grant                83 999,04 €                12 564,29 €                                                               18 071,43 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu



591 K1d/0384

Stowarzyszenie Inicjatywa 

Obywatelska PRO CIVIUM

przeMOC w RODZINIE – 

Dowiedz się! Działaj!”

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 42,5 przyznany grant                67 428,52 €                              -   €                                                                              -   € 

592 K1m/0439 Stowarzyszenie Jeden Świat

To działa! Dobre 

rozwiązania na rzecz 

antydyskryminacji

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) wielkopolskie 41,5 przyznany grant                22 998,00 €                              -   €                                                                  5 006,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

593 K1m/0509 STOWARZYSZENIE NA TAK

Wizerunek osób z 

niepełnosprawnościami w 

wielkopolskich mediach

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 41,5 przyznany grant                23 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 

594 K1d/0589

Stowarzyszenie Wspólnota Bona 

Fide

AKTYWNA SZKOŁA Z 

KLIMATEM I ZDROWĄ 

ATMOSFERĄ

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 40,5 przyznany grant                81 250,00 €                              -   €                                                                  2 023,81 € 

595 K1m/0200 FUNDACJA ATQI

Spotkania Kultur. Migranci: 

Ja - Ty - My.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 40 przyznany grant                22 700,00 €                              -   €                                                                  4 979,00 € 

596 K1d/0264

ZERO-PIĘĆ. Fundacja na rzecz 

zdrowia psychicznego małych 

dzieci

Nie jesteś sam - profilaktyka 

krzywdzenia małych dzieci

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 39,5 przyznany grant                83 014,30 €                              -   €                                                               15 190,47 € 

597 K1m/0308

STOWARZYSZENIE POLSKA 

PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA 

WEWNĘTRZNEGO

"ROZUMIEM=SZANUJĘ" 

edukacyjny program 

zapobiegający radykalizacji 

wiodącej do dyskryminacji i 

mowy nienawiści

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 39 przyznany grant                17 312,00 €                              -   €                                                                  3 594,00 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

598 K1m/0598

FUNDACJA NA RZECZ KULTURY I 

SPOŁECZEŃSTWA 

OBYWATELSKIEGO "CUKIER 

PUDER"

Poznań wielu religii - etyka 

w społeczności lokalnej

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) wielkopolskie 38,5 przyznany grant                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 060,00 € 

599 K1m/0612

Terenowy Komitet Ochrony Praw 

Dziecka w Poznaniu

Dzieci i prawa człowieka. 

Kiedy rodzice się rozstają...

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) wielkopolskie 38,5 przyznany grant                21 710,00 €                              -   €                                                                  4 762,00 € 

600 K1d/0104

Centrum Inicjatyw 

Międzykulturowych Horyzonty SIĘ KRĘCI

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 37,5 nieprzyznanie grantu                83 966,68 €                  3 595,24 €                                                               14 571,43 € 

601 K1m/0762 Fundacja Ja, Nauczyciel #SzczęśliwaSzkoła

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 37,5 nieprzyznanie grantu                22 990,00 €                              -   €                                                                  5 031,00 € 

602 K1d/0468 Fundacja Miejsce Ludzi Co Wy o nich wiecie?

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 37 nieprzyznanie grantu                83 714,30 €                              -   €                                                               17 321,43 € 

603 K1m/0306

FUNDACJA "NEURON 

FOUNDATION"

Działam - Zmieniam- 

Inspiruję

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 36 nieprzyznanie grantu                22 922,00 €                              -   €                                                                  5 011,91 € 

604 K1d/0161

Fundacja Animacji Społeczno - 

Kulturalnej Kwadratura Laboratorium Relacji

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 35,5 nieprzyznanie grantu                83 776,13 €                              -   €                                                                              -   € 

605 K1d/0239

Fundacja Centrum Badań 

Migracyjnych

Zorientuj się w 

(Wielko)polsce. Wiedza i 

umiejętności na rzecz 

wzajemnej integracji.

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) wielkopolskie 35,5 przyznany grant                82 660,97 €                              -   €                                                                              -   € 

606 K1d/0041 Fundacja im. Julii Woykowskiej Powinnaś wystartować

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 35 nieprzyznanie grantu                83 995,34 €                              -   €                                                               18 261,92 € 

607 K1m/0187 FUNDACJA TAKPEŁNOSPRAWNI

Coaching - aktywizacja 

zawodowa osób z 

niepełnosprawnościami.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 35 nieprzyznanie grantu                22 218,00 €                              -   €                                                                  4 881,00 € 

608 K1m/0812

Stowarzyszenie Spektrum 

Możliwości Silne i świadome!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 34,5 nieprzyznanie grantu                22 799,77 €                              -   €                                                                              -   € 

609 K1m/0198

Stowarzyszenie na rzecz 

Aktywizacji Społeczności Lokalnej Nowe PerspekTyWy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 34 nieprzyznanie grantu                22 941,00 €                              -   €                                                                              -   € 

610 K1m/0286

Stowarzyszenie Emerytów i 

Rencistów w Orzechowie

Zielona platforma 

współpracy

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 34 nieprzyznanie grantu                22 067,00 €                  3 137,00 €                                                                  2 683,00 € 

611 K1d/0396 Fundacja "Dziecko w Centrum"

Centrum Specjalistycznego 

Wsparcia Rodziców w 

Kryzysie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 33,5 nieprzyznanie grantu                59 726,18 €                              -   €                                                               12 333,33 € 

612 K1m/0406

Fundacja Projektowania Zmiany 

Edukacyjnej WYOBRAŹNIEJ

Teatr lalek z 

niepełnosprawnością 

intelektualną oraz ruchową 

w przedszkolu i szkole 

podstawowej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 33,5 nieprzyznanie grantu                22 976,00 €                              -   €                                                                  5 024,00 € 



613 K1m/0423 Fundacja Złotowianka

Radosny rodzic to radosne 

dziecko

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 33,5 nieprzyznanie grantu                22 350,00 €                              -   €                                                                  4 405,00 € 

614 K1m/0190 Stowarzyszenie "Warto Pomagać"

PRZYRODA i KULTURA  EKO-

LOGICZNI w gminie Lądek

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 33 nieprzyznanie grantu                22 977,00 €                              -   €                                                                              -   € 

615 K1m/0485 Stowarzyszenie ZMW

KonsultujeMY, 

WspółpracujeMY, 

DziałaMY!

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 33 nieprzyznanie grantu                22 967,00 €                              -   €                                                                              -   € 

616 K1d/0040 Fundacja Akceptacja

Przychodnia Akceptacja i 

Mobilny Ambulans

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 32,5 nieprzyznanie grantu                83 929,33 €                              -   €                                                               18 333,35 € 

617 K1m/0524

CZEPCZYŃSKI FAMILY 

FOUNDATION

Edukacja Włączająca ABC 

Empatii w szkołach 

integracyjnych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 32 nieprzyznanie grantu                22 964,00 €                              -   €                                                                  4 428,57 € 

618 K1m/0639 Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki Zagrajmy w otwarte karty

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 32 nieprzyznanie grantu                22 949,00 €                              -   €                                                                              -   € 

619 K1m/0800 Fundacja BEZLIK Akcja EDUreakcJA

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) wielkopolskie 32 przyznany grant                23 000,00 €                              -   €                                                                              -   € 

620 K1d/0756 Stowarzyszenie Grupa Stonewall

Pomoc psychologiczna, 

psychoterapeutyczna i 

psychiatryczna dla osób 

LGBT+ w Wielkopolsce.

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) wielkopolskie 31,5 przyznany grant                24 428,56 €                              -   €                                                                              -   € 

621 K1m/0037

Fundacja Centrum Aktywności 

Twórczej

Międzykulturowość mam 

we krwi

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) wielkopolskie 30,5 przyznany grant                22 992,90 €                              -   €                                                                              -   € 

622 K1d/0229

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych INGA Pozytywka

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 30,5 nieprzyznanie grantu                73 414,31 €                              -   €                                                                              -   € 

623 K1m/0143

Salzezjańskie Stowarzyszenie 

Wychowania Młodzieży

Zrozumieć, Zapobiegać, 

Pomóc

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 29 nieprzyznanie grantu                  7 976,21 €                              -   €                                                                              -   € 

624 K1m/0600

Stowarzyszenie Twoje Moje 

Leszno

Media leszczyńskie - 

rzetelne czy nie?

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 28,5 nieprzyznanie grantu                22 905,00 €                              -   €                                                                  5 023,80 € 

625 K1m/0379 Fundacja "Africa Help"

Wsparcie prawne dla 

naszych nowych sąsiadów

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) wielkopolskie 28 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 059,51 € 

626 K1d/0727

Związek Stowarzyszeń Kongres 

Ruchów Miejskich

Akademia miejskich 

aktywistów

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 28 nieprzyznanie grantu                83 999,52 €                              -   €                                                               18 285,72 € 

627 K1m/0396

Fundacja Lokalnego Wsparcia 

Kultury AITWAR

Wielkopolska Akademia 

Wolontariatu DobroWolni

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 27,5 nieprzyznanie grantu                22 822,00 €                              -   €                                                                  5 000,01 € 

628 K1m/0322 Stowarzyszenie Moc Edukacji Follow the good

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 25,5 nieprzyznanie grantu                20 381,00 €                              -   €                                                                  2 619,00 € 

629 K1d/0512

Polskie Centum Mediacji Oddział 

w Poznaniu EkoMediacje

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 21,5 nieprzyznanie grantu                39 096,66 €                              -   €                                                                  3 857,15 € 

630 K1m/0670

Fundacja Na Rzecz Integracji 

Środowiska Akademickiego Jeden 

Uniwersytet Zagrajmy w TABOO

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 20,5 nieprzyznanie grantu                22 977,00 €                              -   €                                                                              -   € 

631 K1m/0841 Fundacja Roll-na

Odważne kobiety z terenów 

wiejskich

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 20,5 nieprzyznanie grantu                22 619,05 €                              -   €                                                                              -   € 

632 K1m/0003 Klub Sportowy "Avia"

Wakacje z Avią Kamionki 

dla wszystkich

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 20 nieprzyznanie grantu                20 251,00 €                              -   €                                                                              -   € 

633 K1d/0466

Związek Stowarzyszeń Pilski Bank 

Żywności

Przeciwdziałanie 

wkluczeniu społecznemu 

osób najuboższych dzięki 

wsparciu organizacji 

zajmujących się dystrybucją 

żywności zagrożonej 

zmarnowaniem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 19 nieprzyznanie grantu                83 739,52 €                              -   €                                                                              -   € 



634 K1m/0230 FUNDACJA JUTRZNIA

Age to Live European 

platform for Senior

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 0 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 060,00 € 

635 K1m/0390

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci 

i Młodzieży "Otwarcie" Otwarci na niezalezność

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 0 nieprzyznanie grantu                15 879,07 €                              -   €                                                                              -   € 

636 K1m/0401

Stowarzyszenie "Godzina dla 

Kalisza"

Ogrody permakluturowe w 

Kaliszu

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) wielkopolskie 0 nieprzyznanie grantu                22 971,00 €                              -   €                                                                              -   € 

637 K1m/0362 Fundacja Przyjaciele Czterech Łap Naturalnie Połączeni

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 43,5 przyznany grant                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

638 K1m/0048 Stowarzyszenie Refugees Szczecin

Punkt Wsparcia 

Cudzoziemców 2.0

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) zachodniopomorskie 42,5 przyznany grant                22 968,00 €                              -   €                                                                  4 524,00 € 

639 K1m/0386 Pracownia Inicjatyw Społecznych

Młodzieżowa Rada Gminy w 

Pełczycach

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 42,5 przyznany grant                21 875,00 €                              -   €                                                                  4 690,00 € 

640 K1d/0669 Pracownia Pozarządowa

Szkolny budżet obywatelski 

w Koszalinie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 40 przyznany grant                81 904,76 €                              -   €                                                               17 976,21 € 

641 K1d/0737 Fundacja Pod Aniołem Akademia Dostępności

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 38,5 przyznany grant                70 275,27 €                              -   €                                                                  7 313,34 € 

plan rozwoju instytucjonalnego skierowany do 

tutoringu

642 K1m/0813 Fundacja bioAutyzm

Autyzm na zielono! - 

ekowolontariat

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 38 przyznany grant                22 611,00 €                              -   €                                                                              -   € 

643 K1d/0221 Forum Turystyki Regionów

Działając RAZEM osiągamy 

WIĘCEJ - etap II - 

kształtowanie lokalnej 

polityki w obszarze turystyki

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 37 przyznany grant                83 592,47 €                12 538,10 €                                                               18 380,95 € 

644 K1d/0228

Polska Fundacja Społeczeństwa 

Przedsiębiorczego RozwijaMY wieś

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 37 nieprzyznanie grantu                83 994,37 €                              -   €                                                               18 395,25 € 

645 K1m/0484

Fundacja resocjalizacji i 

readaptacji społecznej TULIPAN Zmieniam się dla siebie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 37 nieprzyznanie grantu                22 638,00 €                              -   €                                                                  4 833,34 € 

646 K1d/0692 Stowarzyszenie OFFicyna Puk, puk! Jesteśmy tu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 37 przyznany grant                83 285,75 €                              -   €                                                               15 952,37 € 

647 K1d/0292

Zachodniopomorski Uniwersytet 

Ludowy - Fundacja NIE!pełnosprawni

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 35,5 nieprzyznanie grantu                83 049,53 €                  8 000,00 €                                                               11 428,57 € 

648 K1d/0495

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Oddział Okręgowy w Koszalinie "Niebieskie Płomienie"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 34 nieprzyznanie grantu                83 873,33 €                              -   €                                                               17 404,76 € 

649 K1d/0339

Towarzystwo Wspierania Inicjatyw 

Kulturalno-Społecznych "TWIKS"

Echo Seniora - program 

przeciwdziałania 

wykluczeniu i przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 33 nieprzyznanie grantu                83 976,22 €                              -   €                                                               18 380,96 € 

650 K1m/0293

Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Społecznych w 

Bobolicach

Masz wybór - RAZEM 

przeciw przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 32,5 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 057,93 € 

651 K1m/0388

Zachodniopomorski Sejmik Osób 

Niepełnosprawnych

Kultura włączająca w 

Szkołach Podstawowych 

województwa 

zachodniopomorskiego

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 31,5 nieprzyznanie grantu                22 330,00 €                              -   €                                                                  4 762,00 € 

652 K1m/0441

Instytut Nowych Technologii, 

Ekologi i Rozwoju Projekt: Konstytucja

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 31,5 nieprzyznanie grantu                22 976,18 €                              -   €                                                                  1 190,00 € 

653 K1m/0624 Fundacja Normalnie

PRACOWNIK NA MEDAL – 

kampania na rzecz 

zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 31,5 nieprzyznanie grantu                22 988,09 €                              -   €                                                                  5 043,00 € 

654 K1m/0500

Fundacja VELO Horyzonty 

Możliwości Myślenie bez barier

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 31 nieprzyznanie grantu                23 000,00 €                              -   €                                                                  5 060,00 € 

655 K1d/0150 Fundacja Bonin KLUB WE DWORZE

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 29 nieprzyznanie grantu                81 206,42 €                              -   €                                                               16 542,86 € 



656 K1m/0428

FUNDACJA CENTRUM ROZWOJU I 

POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

"INTERA"

Indywidualne i grupowe 

wsparcie motywacji dla 

kobiet z województwa 

zachodniopomorskiego

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 29 nieprzyznanie grantu                22 841,66 €                              -   €                                                                  5 000,01 € 

657 K1d/0516

Stowarzyszenie Instytut Rozwoju 

Zrównoważonego

Rozmawiając zaczynasz 

rozumieć

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 26 nieprzyznanie grantu                59 095,22 €                              -   €                                                               11 428,57 € 

658 K1m/0694 Stowarzyszenie Klub Kobieta 2000

Naszego miasta już nic nie 

zaśmieci bo segregujemy 

elektro śmieci w Choszcznie

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 25,5 nieprzyznanie grantu                22 957,00 €                              -   €                                                                              -   € 

659 K1d/0552

Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych "Ikar"

Pomost do samodzielności - 

wędka zamiast ryby

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) zachodniopomorskie 23,5 nieprzyznanie grantu                74 238,81 €                              -   €                                                                              -   € 

660 K1m/0455 Stowarzyszenie Pactum Równi wobec Prawa

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) zachodniopomorskie 21,5 nieprzyznanie grantu                22 998,00 €                              -   €                                                                  4 452,00 € 

661 K1m/0209 Fundacja Humanum (B)est Psycho-Mocni

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 18 nieprzyznanie grantu                22 952,00 €                              -   €                                                                              -   € 

662 K1d/0695

Fundacja Razem dla rozwoju 

obszarów wiejskich

Parasol na rzecz ochrony 

praw człowieka

1. Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane 

z równością płci) zachodniopomorskie 14 nieprzyznanie grantu                78 095,24 €                              -   €                                                                  6 428,57 € 

663 K1m/0588 Stowarzyszenie W stronę słońca

DziałaMY - integracja 

społeczności gminy Ińsko

3. Budowanie kultury demokratycznej i 

zaangażowania obywatelskiego na poziomie 

lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną 

środowiska) zachodniopomorskie 13 nieprzyznanie grantu                22 968,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 

664 K1m/0440 FUNDACJA KLUCZ NADZIEI

COVIDowa rzeczywistość i 

zdrowe dostosowanie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 0 nieprzyznanie grantu                22 991,00 €                              -   €                                                                  5 000,00 € 


