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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 INNE UWAGI

1 K2d/0456 Fundacja HumanDoc

Zmniejszenie ryzyka 

doświadczenia przemocy 

w rodzinie w środowisku 

uchodźców/ migrantów

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu opolskie 45,5 przyznany grant - 83 957,86 €-         - 9 714,28 €-            - 18 428,57 €-                                                         

2 K2d/0371

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM 

SIŁĘ
Rodzicielstwo to wspólne 

zadanie od początku

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 43,5 przyznany grant - 77 090,48 €-         - -   €-                     - 16 642,85 €-                                                         

3 K2d/0460 Fundacja "Wyobraź sobie" W SIECI WSPARCIA

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 43,5 przyznany grant - 83 892,91 €-         - -   €-                     - 18 214,30 €-                                                         

4 K2d/0513

Towarzystwo Inicjatyw 

Twórczych “ę”.

Polska dla początkujących 
i zaawansowanych – podaj 
dalej!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 43,5 przyznany grant - 83 950,01 €-         - -   €-                     - 17 142,87 €-                                                         

5 K2m/0416

Wrocławska Fundacja Edukacji 

Europejskiej i Współpracy 

Międzynarodowej Freya

Szkoła wieloCOOLturowa 
jako miejsce szacunku i 
dialogu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 43 przyznany grant - 21 478,57 €-         - 2 952,38 €-            - 4 714,28 €-                                                           
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

6 K2d/0062 Stowarzyszenie "Intro"
Odwikłane z przemocy - 
bezpieczne

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 43 przyznany grant - 83 947,20 €-         - 12 380,94 €-         - 15 952,38 €-                                                         

7 K2d/0222 Fundusz dla Odmiany

Działaj dla Odmiany: 
lokalny aktywizm i 
sojusznictwo z osobami 
LGBT+

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 43 przyznany grant - 84 000,00 €-         - -   €-                     - 18 480,00 €-                                                         

8 K2d/0035 Fundacja Damy Radę

O tym się nie mówi - czego 
nie powiedzieli mi rodzice 

a co przekażę 
córce/synowi

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 42 przyznany grant - 83 744,81 €-         - -   €-                     - 17 872,15 €-                                                         

9 K2m/0146 Fundacja You Plan Culture Poznajmy się
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 41,5 przyznany grant - 22 966,67 €-         - -   €-                     - 4 809,53 €-                                                           

10 K2d/0099 Fundacja OKNO NA WSCHÓD

Centrum Wsparcia 
Cudzoziemców w 

Białymstoku

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 41,5 przyznany grant - 84 000,00 €-         - -   €-                     - 18 480,00 €-                                                         

11 K2d/0235
Stowarzyszenie Ruch Pomocy 
Psychologicznej "INTEGRACJA"

KAPITALNA AKADEMIA - 
miejsce wsparcia i rozwoju

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 41,5 przyznany grant - 75 514,31 €-         - -   €-                     - 14 790,48 €-                                                         
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

12 K2d/0497
Centrum Wsparcia Imigrantów i 
Imigrantek

EduAkcja. Wsparcie 
systemu edukacji uczniów 

z doświadczeniem migracji 

i środowiska szkolnego.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 41,5 przyznany grant - 83 414,28 €-         - -   €-                     - 14 142,85 €-                                                         

13 K2m/0217

Szczecińska Fundacja Talent 

Promocja Postęp

Kultura włączająca w 

Szkołach Podstawowych 
województwa 
zachodniopomorskiego

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 41 przyznany grant - 22 852,61 €-         - -   €-                     - 4 761,90 €-                                                           
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

Kwota grantu zmniejszona o 142,86 euro (z 

22 995,47 euro do 22 852,61 euro) w części 
dot. projektu tematycznego

14 K2m/0603
Fundacja Psychoedukacyjna 
Aspiracje Kobiece aspiracje

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 41 przyznany grant - 22 997,63 €-         - -   €-                     - 5 047,62 €-                                                           

15 K2d/0013
Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom i Rodzinie ARKA

Centrum Pomocy Dzieciom 
w Olsztynie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 40,5 przyznany grant - 83 857,15 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

16 K2d/0154

Podlaski Sejmik Osób z 

Niepełnosprawnościami Włączamy Mobilność
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 40,5 przyznany grant - 83 290,47 €-         - -   €-                     - 18 190,48 €-                                                         

17 K2d/0219 Stowarzyszenie Jump 93

Podlaskie centrum 
zintegrowanej pomocy 

uzależnionym i 

wykluczonym społecznie.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 40,5 przyznany grant - 83 963,81 €-         - -   €-                     - 10 547,61 €-                                                         
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

Kwota grantu zmniejszona o 7714,29
euro (z 18 261,90 euro do 10 547,61

euro) w części dot. rozwoju
instytucjonalnego

18 K2d/0252
Podkarpackie Stowarzyszenie dla 
Aktywnych Rodzin

Polsko - ukraińskie 

siostrzeństwo

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 40,5 przyznany grant - 83 999,98 €-         - 12 566,66 €-         - 18 428,56 €-                                                         

19 K2d/0308 Fundacja Plan B

Siła i Moc Kobiet - 
samoorganizacja 

środowiska kobiet w 
powiecie nyskim

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu opolskie 40,5 przyznany grant - 82 963,80 €-         - 11 428,57 €-         - -   €-                                                                    



20 K2d/0535 Fundacja Via Salutis

wzMOCnieni - 
Innowacyjny program 

osiągania dobrostanu w 
wieku senioralnym.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 40,5 przyznany grant - 83 938,09 €-         - 12 588,00 €-         - 18 238,10 €-                                                         

21 K2m/0138 Stowarzyszenie Droga Do Celu Porozmawiajmy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu opolskie 40 przyznany grant - 21 548,50 €-         - -   €-                     - 3 726,18 €-                                                           

22 K2m/0209
Fundacja Rozwoju i Edukacji 
ProEdu

Czerwone światło na 
Twojej GRANICY

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 40 przyznany grant - 22 961,94 €-         - -   €-                     - 4 285,71 €-                                                           

23 K2d/0110 Stowarzyszenie "Dla Ziemi" AKCJA INTEGRACJA

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 40 przyznany grant - 83 992,86 €-         - -   €-                     - 18 285,71 €-                                                         

24 K2d/0545 Fundacja Projekt Starsi

Przemoc wobec starszych. 

Nie bądź biernym widzem.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 40 przyznany grant - 68 916,00 €-         - -   €-                     - 15 084,00 €-                                                         

25 K2d/0580

Centralna Rada Romów Polsce, 
Centrum Doradztwa i Informacji 
dla Romów „Równi Razem”

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 40 przyznany grant - 80 709,53 €-         - -   €-                     - 16 190,48 €-                                                         
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

26 K2m/0332

Towarzystwo 

Psychoprofilaktyczne Oddział w 

Białymstoku Drugi DOM

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 39,5 przyznany grant - 19 376,00 €-         - -   €-                     - 4 180,00 €-                                                           

27 K2d/0047 Towarzystwo Nasz Dom
NASZ DOM - BEZ 
PRZEMOCY

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 39,5 lista rezerwowa - 78 585,71 €-         - -   €-                     - 17 142,85 €-                                                         

28 K2m/0295 Fundacja Ktoś Wytchnienie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 39 przyznany grant - 22 995,89 €-         - -   €-                     - 5 045,24 €-                                                           

29 K2d/0111
Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji 
"Pomost" Mówimy STOP!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubuskie 39 przyznany grant - 83 423,82 €-         - 12 459,53 €-         - 18 333,33 €-                                                         
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

30 K2d/0131

Fundacja resocjalizacji i 

readaptacji społecznej TULIPAN

Nie bój się zmiany na 
lepsze. ZASTOPUJ z 
TULIPANEM!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 39 przyznany grant - 57 023,63 €-         - -   €-                     - 12 164,76 €-                                                         

31 K2m/0236
Stowarzyszenie Braniewski 
Instytut Rozwoju

Dom Sąsiedzki - młodzi w 

działaniu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 39 lista rezerwowa - 18 127,63 €-         - -   €-                     - 3 971,42 €-                                                           

32 K2d/0098

Spółdzielnia Socjalna "SUKURS" 

w Zaściankach Inte(r)gracja

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 39 lista rezerwowa - 78 559,52 €-         - -   €-                     - 14 761,90 €-                                                         
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

33 K2d/0306 Fundacja Centrum Praw Kobiet Siostrzeństwo w praktyce

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 39 lista rezerwowa - 83 999,79 €-         - -   €-                     - 18 452,38 €-                                                         
plan rozwoju instytucjonalnego 
skierowany do tutoringu

34 K2d/0312 Fundacja Pomost

Idź do przodu, sięgaj po 

więcej!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 39 lista rezerwowa - 83 983,32 €-         - -   €-                     - 16 071,44 €-                                                         

35 K2d/0190
Fundacja Na Rzecz Rozwoju 
Audiodeskrypcji Katarynka

Aktywizacja osób ze 
szczególnymi potrzebami 
w obszarze 

samorzecznictwa i działań 

na rzecz dostępnej 
kultury. Pracownia 

Dostępnej Kultury.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 39 nieprzyznanie grantu - 79 976,18 €-         - -   €-                     - 14 285,71 €-                                                         

36 K2d/0316
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie 
i Dzieciom "Szansa" SZANSA DLA RODZINY

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 39 nieprzyznanie grantu - 83 220,00 €-         - 4 869,05 €-            - 16 880,00 €-                                                         

37 K2d/0317
Fundacja Centrum Edukacji 
Obywatelskiej

Różnorodność. 

Udostępniam!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 39 nieprzyznanie grantu - 83 903,62 €-         - 12 066,68 €-         - 18 445,24 €-                                                         

38 K2m/0205

Fundacja Promocji Nauki i 

Kreatywności

Integracja poprzez 

wspólne działanie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 38,5 nieprzyznanie grantu - 22 942,39 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

39 K2m/0438
Polskie Stowarzyszenie Syndrom 
Tourette'a

"Po Polsce z Akademią 
Tourette'a" - program 
przeciw wykluczeniu osób 

z zespołem Tourette'a i ich 
bliskich

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 38,5 nieprzyznanie grantu - 22 993,69 €-         - -   €-                     - 4 533,75 €-                                                           

40 K2m/0500 Fundacja rozUMIEM

MASZ poMOC - obudź się, 

wstań, działaj!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 38,5 nieprzyznanie grantu - 22 985,25 €-         - -   €-                     - 5 047,62 €-                                                           

41 K2m/0522

Chełmskie Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Kapitału 

Społecznego

Obserwuję, pomagam i 

reaguję na przemoc

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 38,5 nieprzyznanie grantu - 17 169,39 €-         - -   €-                     - 3 700,01 €-                                                           

42 K2d/0143 Instytut Wiedzy i Kompetencji

PROJEKT 

SAMODZIELNOŚĆ - 

działania na rzecz 
wzmocnienia procesu 
usamodzielniania 
wychowanków 
instytucjonalnych 
podmiotów pieczy 

zastępczej umożliwiające 

ich pełny udział w życiu 

społecznym oraz 
zawodowym.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 38,5 nieprzyznanie grantu - 80 471,00 €-         - 11 809,53 €-         - -   €-                                                                    

43 K2d/0255 Fundacja Ocalenie

Wielokulturowa Łódź i 

Łomża - praca i integracja

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 38,5 nieprzyznanie grantu - 83 911,92 €-         - -   €-                     - 17 588,81 €-                                                         



44 K2m/0031
FUNDACJA PRO ECONOMICO 
BONO

Nie jesteś z tym sam - 

zadłużenie to nie 
katastrofa

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 38 nieprzyznanie grantu - 22 992,40 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

45 K2d/0142
Fundacja 'Strefa Inspiracji i 
Rozwoju'

kreAKTYWNI 

Neuroróżnorodni

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 38 nieprzyznanie grantu - 63 442,87 €-         - 8 952,38 €-            - 13 571,44 €-                                                         

46 K2d/0245
Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz 
Kobiet BABA

Siostrzeństwo, 

solidarność, wsparcie - 
BABA przeciw przemocy.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubuskie 38 nieprzyznanie grantu - 84 000,00 €-         - -   €-                     - 18 480,00 €-                                                         

47 K2d/0429
Związek Centralny Dzieła 
Kolpinga w Polsce

Cyfrowy Senior w 5 
wymiarach

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 38 nieprzyznanie grantu - 83 964,32 €-         - -   €-                     - 18 457,14 €-                                                         

48 K2m/0406 Fundacja Autica

Autyzm - poznać, 

zrozumieć, pomóc

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 37,5 nieprzyznanie grantu - 21 661,97 €-         - -   €-                     - 4 765,47 €-                                                           

49 K2d/0070 Fundacja Społecznie Bezpieczni
Razem w 
wielokulturowym Sopocie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 37,5 nieprzyznanie grantu - 83 957,15 €-         - 12 454,76 €-         - 18 190,47 €-                                                         

50 K2d/0149 Spółdzielnia Socjalna Serwis

Centrum Integracji Polsko-

Ukraińskiej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 37,5 nieprzyznanie grantu - 83 902,86 €-         - -   €-                     - 18 452,37 €-                                                         

51 K2d/0244 Fundacja Idee Społeczne FIDEES Droga do domu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 37,5 nieprzyznanie grantu - 74 314,29 €-         - -   €-                     - 9 047,63 €-                                                           

52 K2d/0340
Fundacja Leśne Zacisze - 
Schronisko dla osób bezdomnych

Wyłącz nieMoc, przerwij 
przeMoc

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 37,5 nieprzyznanie grantu - 76 491,89 €-         - -   €-                     - 7 142,86 €-                                                           

53 K2d/0344 Fundacja Imago

Akademia Reporterów 

Społecznych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 37,5 nieprzyznanie grantu - 83 850,01 €-         - -   €-                     - 9 071,44 €-                                                           

54 K2d/0424 Fundacja Laboratorium Marzeń Pogromcy Stereotypów

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 37,5 nieprzyznanie grantu - 83 999,99 €-         - 12 599,95 €-         - 18 479,99 €-                                                         

55 K2d/0495 Fundacja Świat Głuchych

Psycholog szansą dla 

niesłyszących

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 37,5 nieprzyznanie grantu - 73 809,53 €-         - -   €-                     - 16 190,48 €-                                                         

56 K2m/0094
Fundacja Rozwoju Innowacji 
Edukacyjnych wIEm

AHOJ! Żeglarze i 

instruktorzy żeglarscy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 37 nieprzyznanie grantu - 20 119,07 €-         - -   €-                     - 3 680,01 €-                                                           

57 K2m/0151 POMYSŁ
Program "Dzieci w 
Magicznym Zameczku"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 37 nieprzyznanie grantu - 12 190,49 €-         - -   €-                     - 2 571,43 €-                                                           

58 K2m/0410
Fundacja Wspieram Cicho i 
Skutecznie

Wspieramy seniorów cicho 
i skutecznie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 37 nieprzyznanie grantu - 22 336,21 €-         - -   €-                     - 3 142,87 €-                                                           

59 K2m/0477 DziałaMYrazem Wszystkie oblicza złości

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 37 nieprzyznanie grantu - 22 997,39 €-         - -   €-                     - 4 214,29 €-                                                           

60 K2m/0492 Fundacja Gosodarcza
SIŁA INTEGRACJI - СИЛА 
ІНТЕГРАЦІЇ

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 37 nieprzyznanie grantu - 18 236,23 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

61 K2d/0129

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społeczno - Ekonomicznych 
"SUKCES"

Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Aktywnych 
Kobiet

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 37 nieprzyznanie grantu - 83 904,79 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

62 K2d/0176 STOWARZYSZENIE NA TAK

Media osób z 

niepełnosprawnościami w 

Wielkopolsce i aktywność 
zawodowa

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 37 nieprzyznanie grantu - 84 000,00 €-         - -   €-                     - 18 480,00 €-                                                         

63 K2d/0280
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy 
Rodzinie SYNAPSA

Pełnoprawni i 

pełnosprawni, aby żyć z 
nami

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 37 nieprzyznanie grantu - 83 785,77 €-         - -   €-                     - 18 333,34 €-                                                         

64 K2d/0315

Towarzystwo 

Psychoprofilaktyczne Oddział w 
Warszawie Zamiast Przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 37 nieprzyznanie grantu - 65 960,00 €-         - -   €-                     - 14 302,00 €-                                                         

65 K2m/0154
Fundacja Działań Edukacyjnych 
KReAdukacja Lublin - nasze miejsce!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 36,5 nieprzyznanie grantu - 22 941,63 €-         - -   €-                     - 1 480,00 €-                                                           

66 K2m/0355 Fundacja Strefa Innowacji Finanse osobiste pod lupą
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 36,5 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 060,00 €-                                                           

67 K2m/0530 Klub Sportowy Kawalkada Zjednoczeni razem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 36,5 nieprzyznanie grantu - 22 822,58 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

68 K2d/0016 Stowarzyszenie Kobieta na PLUS

Ośrodek Wsparcia 
Kryzysowego Zielony 

Zakątek.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 36,5 nieprzyznanie grantu - 83 691,68 €-         - -   €-                     - 13 678,75 €-                                                         

69 K2d/0113 Fundacja Sztukmistrze Koalicja Superbohaterek

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 36,5 nieprzyznanie grantu - 82 404,73 €-         - 12 071,43 €-         - 17 714,28 €-                                                         

70 K2d/0351 Fundacja "La Fontaine" Dajemy siłę
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 36,5 nieprzyznanie grantu - 84 000,00 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

71 K2m/0270 Stowarzyszenie Kofe(m)ina
Przeżyj to jeszcze raz – VR 
dla seniora

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 36 nieprzyznanie grantu - 21 952,38 €-         - -   €-                     - 4 809,53 €-                                                           

72 K2d/0091 Fundacja Dom Kultury

Mediacje dla osób 

pozbawionych wolności

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 36 nieprzyznanie grantu - 64 309,49 €-         - 7 999,99 €-            - 10 773,82 €-                                                         

73 K2m/0093 Fundacja Ukryte Marzenia AKADEMIA RODZINY

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 35,5 nieprzyznanie grantu - 22 769,06 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

74 K2m/0165 FUNDACJA POSTSCRIPTUM
AKADEMIA 
POSTSCRIPTUM 3

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 35,5 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    



75 K2d/0201 Fundacja Edumocni

Wzmocnienie rodzinnej 

pieczy zastępczej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 35,5 nieprzyznanie grantu - 38 097,62 €-         - -   €-                     - 8 095,24 €-                                                           

76 K2d/0293 Sztuka poROZUMIENIA Sztuka poROZUMIENIA

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 35,5 nieprzyznanie grantu - 83 997,83 €-         - 12 414,76 €-         - 18 337,14 €-                                                         

77 K2d/0325
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Twórczych TACY SAMI

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 35,5 nieprzyznanie grantu - 83 119,06 €-         - -   €-                     - 17 357,14 €-                                                         

78 K2d/0333
Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" 
Edukacja, Kultura, Sport Pozytywnie w rodzinie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 35,5 nieprzyznanie grantu - 56 477,14 €-         - -   €-                     - 4 904,75 €-                                                           

79 K2m/0089
Fundacja Wspierania Rozwoju 
Dzieci i Rodzin "Bursztynek" Mamy to!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 35 nieprzyznanie grantu - 22 997,64 €-         - -   €-                     - 5 054,77 €-                                                           

80 K2m/0273 Fundacja Metamorfozy Uwalniam Siebie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 35 nieprzyznanie grantu - 22 990,49 €-         - -   €-                     - 5 047,62 €-                                                           

81 K2m/0352
FUNDACJA NA RZECZ EDUKACJI - 
SMART Miasteczko Ukraińskie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu opolskie 35 nieprzyznanie grantu - 22 999,92 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

82 K2m/0468 Fundacja Naturka

LAS ŁĄCZY NAS - CYKL 

DZIAŁAŃ INTEGRACYJNO-
EDUKACYJNYCH

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 35 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 060,00 €-                                                           

83 K2d/0115

PODWODNIK Szkoła 
Ratownictwa, Sportów Wodnych 
i Obronnych

Razem po nowe 
wyzwania!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 35 nieprzyznanie grantu - 83 998,57 €-         - -   €-                     - 18 380,96 €-                                                         

84 K2d/0249 Fundacja Gajusz
OKNO: Wsparcie dzieci po 
leczeniu ONKOlogicznym

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 35 nieprzyznanie grantu - 83 307,16 €-         - -   €-                     - 17 239,76 €-                                                         

85 K2d/0328 FUNDACJA "W TROSCE O ŻYCIE" "W trosce o wspólny dom"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 35 nieprzyznanie grantu - 83 963,42 €-         - -   €-                     - 18 469,03 €-                                                         

86 K2d/0331
Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinom "Tygiel"

Razem przeciwko 
przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 35 nieprzyznanie grantu - 39 538,09 €-         - -   €-                     - 8 690,48 €-                                                           

87 K2d/0427
Stowarzyszenie Living Space 
Theatre

“inkliNACJE” – 
antydyskryminacyjny 
projekt artystyczno-
edukacyjny

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 35 nieprzyznanie grantu - 62 515,48 €-         - 3 952,38 €-            - -   €-                                                                    

88 K2d/0551
Fundacja Pomocy Dzieciom 
ULICA

POWER ON  Potencjał. 
Odporność. Empatia. 

Wielowymiarowość. 

Różnorodność.  Program 
profilaktyki 
antymarginalizacyjnej i 
antydyskryminacyjnej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 35 nieprzyznanie grantu - 80 249,75 €-         - -   €-                     - 13 803,76 €-                                                         

89 K2m/0018

Fundacja na rzecz kultury i 

społeczeństwa obywatelskiego 
"Cukier Puder"

Kultura queer w 

Białymstoku - diagnoza i 

pilotaż
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 34,5 nieprzyznanie grantu - 22 999,96 €-         - -   €-                     - 5 040,28 €-                                                           

90 K2m/0261
Fundacja Bezpieczna Przystań 
Plus

Aktywna integracja 
obywateli Ukrainy na 

Dolnym Śląsku

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 34,5 nieprzyznanie grantu - 22 995,23 €-         - -   €-                     - 5 000,01 €-                                                           

91 K2m/0585 Fundacja Animacja Stacja Integracja

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 34,5 nieprzyznanie grantu - 22 971,42 €-         - -   €-                     - 4 999,99 €-                                                           

92 K2m/0628

Fundacja na rzecz Osób 
Niewidomych Labrador - Pies 
Przewodnik Zielone Światło

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 34,5 nieprzyznanie grantu - 22 928,57 €-         - -   €-                     - 5 023,81 €-                                                           

93 K2d/0519

Stowarzyszenie O UŚMIECH 
UCZNIA przy Szkole Podstawowej 

Nr 2 im. J.Korczaka w Błoniu

W GÓRĘ SERCA! - 
POMAGAMY Z 

UŚMIECHEM

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 34,5 nieprzyznanie grantu - 70 796,42 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

94 K2d/0567
Fundacja „Krzyżowa” dla  
Porozumienia Europejskiego

Przyjaźń polsko-ukraińska- 
warsztaty dla dzieci

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 34,5 nieprzyznanie grantu - 83 934,37 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

95 K2m/0274 Fundacja Kuźnia Pomysłów

Alpakoterapia dla dzieci z 

placówek opiekuńczo-
wychowawczych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 34 nieprzyznanie grantu - 22 765,30 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

96 K2m/0303
Fundacja Rozwoju Edukacji, 
Pracy, Integracji Nietykalny temat

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 34 nieprzyznanie grantu - 16 166,66 €-         - -   €-                     - 3 142,85 €-                                                           

97 K2m/0498 Fundacja Cooperacja

Gmina Lipno otwarta na 

międzykulturowość
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 34 nieprzyznanie grantu - 22 919,07 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

98 K2m/0579
Stowarzyszenie Penitencjarne 
"Patronat" RAZEM BEZPIECZNIEJ

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 34 nieprzyznanie grantu - 22 928,57 €-         - -   €-                     - 2 857,14 €-                                                           

99 K2d/0227

Stowarzyszenie Świętego 

Mikołaja Biskupa Dobrostan młodych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 34 nieprzyznanie grantu - 83 564,32 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

100 K2d/0372
Gdańska Fundacja Pomocy 
Prawno-Psychologicznej

Nowoczesne technologie 

w przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 34 nieprzyznanie grantu - 83 498,21 €-         - -   €-                     - 18 095,23 €-                                                         

101 K2d/0073

Stowarzyszenie Praktyków 

Profilaktyki Społecznej

Bezpiecznie w rodzinie - 

przeciwdziałanie przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 33,5 nieprzyznanie grantu - 67 223,81 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

102 K2d/0148

"EDUKACJA BEZ BARIER - 
FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU 
EDUKACJI W POLSCE"

Przeciwdziałanie 
wykluczeniu i integracja 
cudzoziemców

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 33,5 nieprzyznanie grantu - 83 860,73 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    



103 K2d/0392

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA 

AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"
Innowacyjne Centrum 
Wsparcia i Terapii Rodzin

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 33,5 nieprzyznanie grantu - 80 177,38 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

104 K2d/0412

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 33,5 nieprzyznanie grantu - 83 888,10 €-         - 12 095,23 €-         - 12 071,44 €-                                                         

105 K2d/0435

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 - 58 404,76 €-         - -   €-                     - 12 797,63 €-                                                         

106 K2d/0468

Fundacja Edukacyjno-Rozwojowa 

Zielone Pojęcie

Mężczyzna współczesny - 

droga do własnego Ja

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 33,5 nieprzyznanie grantu - 80 580,93 €-         - -   €-                     - 16 904,76 €-                                                         

107 K2m/0541
Stowarzyszenie dla Rodzin 
Lubelszczyzny FORTE

Wielospecjalistyczne 
centrum pomocy rodzinie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 33 nieprzyznanie grantu - 22 282,19 €-         - -   €-                     - 4 821,43 €-                                                           

108 K2m/0646
Śląskie Stowarzyszenie 
Rehabilitacji Ku Zdrowiu Rehabilitacja dla każdego

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 33 nieprzyznanie grantu - 22 937,49 €-         - -   €-                     - 4 976,20 €-                                                           

109 K2m/0648

Fundacja Joanny Radziwiłł 
Opiekuńcze Skrzydła Jesteśmy Razem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 33 nieprzyznanie grantu - 21 009,54 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

110 K2d/0112 Stowarzyszenie Feniks Droga do samodzielności

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 33 nieprzyznanie grantu - 83 985,68 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

111 K2d/0202 Spółdzielnia Socjalna SIMPULS
STOP wykluczeniu osób 
starszych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 33 nieprzyznanie grantu - 81 509,53 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

112 K2d/0225
Integracyjne Centrum Sportu i 
Rehabilitacji "Start" "Zintegrowani"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 33 nieprzyznanie grantu - 83 997,66 €-         - -   €-                     - 18 464,29 €-                                                         

113 K2d/0464

Polskie Stowarzyszenie na rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną Koło w Szczecinie

Ośrodek Oparcia 

Społecznego - Aktywni 
Obywatele

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 33 nieprzyznanie grantu - 49 773,57 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

114 K2m/0377

Miedziowe Stowarzyszenie 

Przedsiębiorczości Działanie daje moc

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 32,5 nieprzyznanie grantu - 22 919,12 €-         - -   €-                     - 4 983,33 €-                                                           

115 K2m/0573 Fundacja WIEDZIEĆ JAK

Wiedzieć Jak wyjść z roli 
ofiary, pomóc sobie i 

najbliższym

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 32,5 nieprzyznanie grantu - 22 885,74 €-         - -   €-                     - 2 904,76 €-                                                           

116 K2d/0279
Fundacja Animacji Społeczno - 
Kulturalnej Kwadratura Laboratorium Relacji

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 32,5 nieprzyznanie grantu - 83 895,19 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

117 K2d/0572 Fundacja MultiRegion
Senior młody duchem - 
Tarnów

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 32,5 nieprzyznanie grantu - 83 845,25 €-         - -   €-                     - 8 571,42 €-                                                           

118 K2m/0050 Stowarzyszenie "ZMW"
(Nie)pełnosprawni 
Wikingowie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 32 nieprzyznanie grantu - 22 998,82 €-         - -   €-                     - 4 952,39 €-                                                           

119 K2m/0105 Fundacja "Po Stronie Dziecka"

Grupa wsparcia dla rodzin 
dzieci z 

niepełnosprawnościami

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 32 nieprzyznanie grantu - 6 000,00 €-            - -   €-                     - 1 309,53 €-                                                           

120 K2m/0123

Fundacja na rzecz dzieci i 

młodzieży ,, Na krańcu tęczy'' Akademia Wolontariatu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 32 nieprzyznanie grantu - 18 261,90 €-         - -   €-                     - 3 952,38 €-                                                           

121 K2m/0188 FUNDACJA ASUNCION MORERA

AKCJA INTEGRACJA – 

wsparcie uchodźców z 
Ukrainy oraz ich dzieci

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 32 nieprzyznanie grantu - 22 935,72 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

122 K2m/0490 Fundacja AGRAFKA Z nami łatwiej 2

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubuskie 32 nieprzyznanie grantu - 22 933,79 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

123 K2m/0531 Fundacja Mamma Mia
Stop domowej przemocy 
wielopokoleniowej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 32 nieprzyznanie grantu - 10 715,24 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

124 K2m/0581

Fundacja Wspierania Rodziny i 

Społeczeństwa ISKRA Szczęśliwa rodzina

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 32 nieprzyznanie grantu - 22 876,18 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

125 K2d/0077 Fundacja "Pro Aperte" Mam prawo być sobą.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 32 nieprzyznanie grantu - 83 991,90 €-         - -   €-                     - 18 452,40 €-                                                         

126 K2d/0233

Katolicka Fundacja Dzieciom w 

Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w 
Katowicach Tacy sami

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 32 nieprzyznanie grantu - 84 000,00 €-         - -   €-                     - 18 480,00 €-                                                         

127 K2d/0276

FUNDACJA EDUKACJI I 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polska - nasz azyl

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 32 nieprzyznanie grantu - 83 965,97 €-         - -   €-                     - 17 404,76 €-                                                         

128 K2d/0322
Fundacja edukacyjno-sportowa 
reGeneracja

Zmieniaj siebie = zmieniaj 
innych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 32 nieprzyznanie grantu - 83 404,77 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

129 K2m/0283

KLUB SPORTOWY "LOTNIK" 

WROCŁAW

Odlotowo-sportowo z 
Lotnikiem integracja 

młodzieży Ukraińskiej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 31,5 nieprzyznanie grantu - 22 919,54 €-         - -   €-                     - 4 912,67 €-                                                           

130 K2m/0630

FUNDACJA ALEKLASA – 

WSPIERAMY EDUKACJĘ I 

ROZWÓJ DZIECI Z ZESPOŁEM 
ASPERGERA

Edukacja i wspieranie 

pracowników służb w 
zakresie 

nauroróżnorodności

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 31,5 nieprzyznanie grantu - 22 992,38 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

131 K2m/0635 Fundacja Szajn

Własnymi słowami – 

dziewczyny robią media

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 31,5 nieprzyznanie grantu - 22 988,11 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    



132 K2m/0641 Fundacja PCKK Edukacja i Rozwój
Przez edukację do 
integracji

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 31,5 nieprzyznanie grantu - 22 990,68 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

133 K2d/0029

FUNDACJA INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ "ABRAMIS" Skok na głęboką wodę
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 31,5 nieprzyznanie grantu - 79 328,58 €-         - -   €-                     - 11 000,00 €-                                                         

134 K2d/0236

Fundacja Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości

Od grosika do złotówki - 

integracyjny moduł 
dwujęzyczny

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 31,5 nieprzyznanie grantu - 83 928,55 €-         - -   €-                     - 17 500,00 €-                                                         

135 K2d/0286 FundacjaEgo
Bezpiecznie w mojej 
rodzinie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 31,5 nieprzyznanie grantu - 83 952,38 €-         - -   €-                     - 18 452,37 €-                                                         

136 K2d/0384

Stowarzyszenie Pomocy Osobom 

Niesłyszącym "SPON" Jesteśmy z tej samej gliny

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 31,5 nieprzyznanie grantu - 55 523,78 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

137 K2d/0387 Lubelska Fundacja Rozwoju

AMBASADORZY 
OTWARTEGO RYNKU 
PRACY WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 31,5 nieprzyznanie grantu - 83 388,08 €-         - -   €-                     - 17 966,66 €-                                                         

138 K2d/0423 Stowarzyszenie Otwieracz Włącz się w dostępność!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 31,5 nieprzyznanie grantu - 78 283,40 €-         - -   €-                     - 10 880,96 €-                                                         

139 K2d/0463 Fundacja Rodzic w mieście Ja to my

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 31,5 nieprzyznanie grantu - 83 952,39 €-         - -   €-                     - 18 354,76 €-                                                         

140 K2d/0555 Żywiecka Fundacja Rozwoju
Wspólna przestrzeń, 
wspólne dobro

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 31,5 nieprzyznanie grantu - 74 452,42 €-         - -   €-                     - 9 523,81 €-                                                           

141 K2d/0595

FUNDACJA KOALICJA DLA 

MŁODYCH Młodzi liderzy społeczni

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 31,5 nieprzyznanie grantu - 83 986,79 €-         - -   €-                     - 18 289,52 €-                                                         

142 K2m/0494
Stowarzyszenie „Towarzystwo 
Nasze Boguty” Kobiety w akcji

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 31 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 4 456,36 €-                                                           

143 K2d/0066
Stowarzyszenie Inicjatywa 
Obywatelska "Pro Civium"

Zauważ mnie! - 

wykluczenie społeczne 

dzieci i młodzieży

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 31 nieprzyznanie grantu - 75 619,04 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

144 K2d/0273

Stowarzyszenie Rodzin 

Adopcyjnych i Zastępczych Pro 
Familia

Kompleksowe wsparcie dla 

osób dotkniętych 
wykluczeniem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 31 nieprzyznanie grantu - 48 442,85 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

145 K2d/0359

Stowarzyszenie "Pracownia 
Etnograficzna" im. Witolda 
Dynowskiego

Siła lokalnej wspólnoty. 

Opowieści z dawnych 
PGR-ów

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 31 nieprzyznanie grantu - 83 959,54 €-         - 9 852,39 €-            - 18 342,86 €-                                                         

146 K2d/0450 Fundacja PROEM EDU UA - PLAN

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 31 nieprzyznanie grantu - 84 000,00 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

147 K2d/0457

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Możliwych RzeczJasna

“Łączniki” – małe 

przestrzenie spotkań
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 31 nieprzyznanie grantu - 83 910,58 €-         - -   €-                     - 11 904,76 €-                                                         

148 K2d/0485 Fundacja Kwitnące Talenty uWażna młodzież
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu opolskie 31 nieprzyznanie grantu - 83 928,57 €-         - 12 142,86 €-         - 18 095,24 €-                                                         

149 K2m/0264
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kreatywnych IN-KREA BądźMY Razem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 30,5 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 060,00 €-                                                           

150 K2m/0296 Fundacja dla Rozwoju Multitudo Akcja integracja bez granic

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 30,5 nieprzyznanie grantu - 22 988,57 €-         - 3 333,34 €-            - 4 999,99 €-                                                           

151 K2m/0460

Fundacja Centrum Wsparcia 
Rodziców Dzieci 

Niepełnosprawnych

Centrum wsparcia 
rodziców dzieci 

niepełnosprawnych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 30,5 nieprzyznanie grantu - 22 997,64 €-         - -   €-                     - 5 040,00 €-                                                           

152 K2d/0052
Nidzicka Fundacja Rozwoju 
"NIDA"

Otwarta przestrzeń 

aktywności

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 30,5 nieprzyznanie grantu - 68 576,20 €-         - 9 714,28 €-            - 14 047,63 €-                                                         

153 K2d/0215

Fundacja Pomocy Dzieciom i 

Młodzieży Niepełosprawnej Wszyscy jesteśmy równi !

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 30,5 nieprzyznanie grantu - 83 930,94 €-         - -   €-                     - 18 238,09 €-                                                         

154 K2d/0360
Fundacja Rozwoju Kompetencji 
Pro-Skills

Ramię w ramię zmieniamy 

ten świat!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 30,5 nieprzyznanie grantu - 79 850,72 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

155 K2d/0398

fundacja "Potrafię Pomóc" Na 

Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 
z Wadami Rozwojowymi

Poradnictwo społeczno-
prawne i wspacie 
psychologiczne dla osób z 

niepełnosprawnością
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 30,5 nieprzyznanie grantu - 64 588,09 €-         - -   €-                     - 11 416,67 €-                                                         

156 K2d/0446
Zachodniopomorski Uniwersytet 
Ludowy - Fundacja NIE!pełnosprawni

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 30,5 nieprzyznanie grantu - 66 976,19 €-         - 7 500,00 €-            - 9 523,81 €-                                                           

157 K2d/0532
Bractwo Miłosierdzia im. św. 
Brata Alberta

"Parasol Alberta" - miej 

siłę powiedzieć DOŚĆ
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 30,5 nieprzyznanie grantu - 83 919,05 €-         - -   €-                     - 10 952,38 €-                                                         

158 K2m/0345
Stowarzyszenie "Praca-Edukacja-
Zdrowie" Ty i ja razem w szkole

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 30 nieprzyznanie grantu - 22 363,09 €-         - 3 333,33 €-            - 4 166,67 €-                                                           

159 K2m/0388 Instytut Prawa i Społeczeństwa

Wiedza to większa 

aktywność i mniej barier

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 30 nieprzyznanie grantu - 22 934,53 €-         - -   €-                     - 4 978,58 €-                                                           

160 K2m/0483 Fundacja Parasol Roztocza

Równe szanse. Dobry 

start. Lepsza przyszłość.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 30 nieprzyznanie grantu - 20 142,85 €-         - -   €-                     - 2 857,14 €-                                                           

161 K2m/0557

STOWARZYSZENIE "CENTRUM 

ANIMACJI MŁODZIEŻY"
Seniorzy i Juniorzy przeciw 
przemocy!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 30 nieprzyznanie grantu - 22 982,16 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

162 K2d/0287 Stowarzyszenie Sztuka Łączenia Dziecinnie trudne

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 30 nieprzyznanie grantu - 82 142,87 €-         - -   €-                     - 17 889,53 €-                                                         



163 K2m/0117
TOWARZYSTWO EDUKACYJNE 
"WIEDZA POWSZECHNA"

#Tarcza PRZECIW 
UBÓSTWU I 
WYKLUCZENIU 

SPOŁECZNEMU 
SPORTOWCÓW

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 29,5 nieprzyznanie grantu - 22 940,46 €-         - -   €-                     - 4 619,04 €-                                                           

164 K2m/0220 Fundacja Jogini Śmiechu
Pora na witalnego i 
radosnego seniora.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 29,5 nieprzyznanie grantu - 22 999,73 €-         - -   €-                     - 5 050,00 €-                                                           

165 K2m/0271
Fundacja Instytut Psychologii 
Stresu

Wsparcie Antystresowe 

dla grup narażonych na 
wykluczenie.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 29,5 nieprzyznanie grantu - 22 981,62 €-         - -   €-                     - 4 904,77 €-                                                           

166 K2m/0428
Fundacja "W Człowieku Widzieć 
Brata" Po prostu - mamy siebie!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 29,5 nieprzyznanie grantu - 22 785,72 €-         - -   €-                     - 5 000,00 €-                                                           

167 K2d/0531
Fundacja Szansa dla 
Niewidomych

Siły specjalne - 
komunikacja, integracja, 
aktywizacja.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 29,5 nieprzyznanie grantu - 51 353,36 €-         - -   €-                     - 11 071,43 €-                                                         

168 K2m/0474 Fundacja Normalnie

PRACOWNIK NA MEDAL – 
kampania na rzecz 
zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 29,5 nieprzyznanie grantu - 22 949,52 €-         - -   €-                     - 5 045,24 €-                                                           

169 K2m/0459 Fundacja Jesteśmy dla Was

Pomoc Osobom 

Pokrzywdzonym Przemocą
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 29 nieprzyznanie grantu - 22 999,98 €-         - -   €-                     - 5 059,53 €-                                                           

170 K2m/0521

Stowarzyszenie Specjalistów 

Edukacji Psychospołecznej 
„Wiedza i Rozwój” (nazwa 
skrócona: Stowarzyszenie WiR) Bezpieczna rodzina

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 29 nieprzyznanie grantu - 12 527,40 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

171 K2m/0600 Stowarzyszenie Eureka! Inkubator Integracji

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 29 nieprzyznanie grantu - 19 617,62 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

172 K2d/0354

Stowarzyszenie na Rzecz 

Zrównoważonego Rozwoju 

Społeczno - Gospodarczego 
"KLUCZ"

Aktywni Obywatele - 
KLUCZ-em do 

przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 29 nieprzyznanie grantu - 83 914,31 €-         - -   €-                     - 17 857,14 €-                                                         

173 K2d/0363

Bydgoskie Stowarzyszenie 
Pomocy Psychologicznej i 
Psychoterapii Twarze kobiecości

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 29 nieprzyznanie grantu - 83 930,98 €-         - -   €-                     - 18 425,00 €-                                                         

174 K2d/0592 Pogotowie Społeczne
Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 29 nieprzyznanie grantu - 38 071,44 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

175 K2m/0368 Fundacja RELACYJNI Relacje w Centrum

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 28,5 nieprzyznanie grantu - 22 923,80 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

176 K2m/0486 Fundacja Ius et Civis Kobiecy punkt widzenia

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 28,5 nieprzyznanie grantu - 18 952,39 €-         - -   €-                     - 3 809,53 €-                                                           

177 K2m/0507 Fundacja Studio M6

Pośrednictwo z gwarancją 

społeczną
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 28,5 nieprzyznanie grantu - 22 993,11 €-         - -   €-                     - 5 000,00 €-                                                           

178 K2m/0593 Stowarzyszenie FILMFORUM FREEDOM Film Festival

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 28,5 nieprzyznanie grantu - 22 999,97 €-         - 3 371,42 €-            - 4 771,41 €-                                                           

179 K2d/0411

Łęczyńskie Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych

"My-dla Nas" - przez 

różnorodność do 
integracji.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubuskie 28,5 nieprzyznanie grantu - 83 501,29 €-         - -   €-                     - 18 369,06 €-                                                         

180 K2d/0421 Fundacja Nordoff Robbins Polska

Dźwięki Wspólne - 

wspieranie społecznej 
integracji przez 

muzykoterapię
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 28,5 nieprzyznanie grantu - 45 166,58 €-         - -   €-                     - 4 809,54 €-                                                           

181 K2m/0299
Polskie Towarzystwo 
Stwardnienia Rozsianego

Wsparcie liderów SM w 
walce z wykluczeniem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 28 nieprzyznanie grantu - 21 663,83 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

182 K2m/0354 Fundacja E-GO

W grupie siła - wsparcie 
emocjonalne o 
charakterze grupowym

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 28 nieprzyznanie grantu - 12 559,51 €-         - -   €-                     - 1 547,62 €-                                                           

183 K2m/0538 Stowarzyszenie Verbum Nobile

Otwarte ramiona - pomoc 

uchodźcom z Ukrainy 

zagrożonym 
wykluczeniem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 28 nieprzyznanie grantu - 22 835,00 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

184 K2m/0631
STOWARZYSZENIE ROZWOJU 
ORAWY

Mój motyw życiowy! mój 
Power!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 28 nieprzyznanie grantu - 14 733,33 €-         - -   €-                     - 3 071,44 €-                                                           

185 K2d/0006

Koło Miejsko-Powiatowe 
Polskiego Stowarzyszenia 
Diabetyków w Skierniewicach

Akceptacja, Rozwój, 
Tworzenie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 28 nieprzyznanie grantu - 83 948,56 €-         - 12 129,52 €-         - 18 420,94 €-                                                         

186 K2d/0194 FUNDACJA ATQI
Spotkania Kultur. 
Migranci: Ja - Ty - My.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 28 nieprzyznanie grantu - 83 880,98 €-         - -   €-                     - 18 080,96 €-                                                         

187 K2m/0213 Fundacja Jesteśmy z Tobą
Przyjazny powrót seniora 
do domu.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 27,5 nieprzyznanie grantu - 18 313,69 €-         - -   €-                     - 4 000,00 €-                                                           



188 K2m/0400 Ogólnopolski Operator Oświaty

Wsparcie dzieci 

dotkniętych wojną w 

Ukrainie uczęszczających 
do PSP Leonardo i PP 

Leonardo we Wrocławiu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 27,5 nieprzyznanie grantu - 14 347,62 €-         - -   €-                     - 375,48 €-                                                              

189 K2d/0342

Fundacja Inicjatyw "Jestem 

Przedsiębiorczy"
Każde dziecko ma szanse 
na sukces !

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubuskie 27,5 nieprzyznanie grantu - 64 464,30 €-         - -   €-                     - 13 976,19 €-                                                         

190 K2d/0345
FUNDACJA WIDOWISK 
MASOWYCH

SILNI W JEDNOŚCI I 

RÓŻNORODNOŚCI.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 27,5 nieprzyznanie grantu - 80 699,05 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

191 K2d/0409 FUNDACJA poMOCNI MOC JEST WE MNIE

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 27,5 nieprzyznanie grantu - 83 999,99 €-         - -   €-                     - 18 476,19 €-                                                         

192 K2d/0448 Fundacja Przędzalnia Sztuki

ARTintegracje na Księżym 

Młynie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 27,5 nieprzyznanie grantu - 83 571,43 €-         - -   €-                     - 17 928,57 €-                                                         

193 K2d/0461 Fundacja Wałbrzych 2000

#OWCA Obywatelskie 

Wałbrzyskie Centrum 

Aktywności

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 27,5 nieprzyznanie grantu - 83 984,03 €-         - -   €-                     - 18 469,04 €-                                                         

194 K2d/0573
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Rodzinnych Wiatr w żagle

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 27,5 nieprzyznanie grantu - 83 928,56 €-         - -   €-                     - 18 380,96 €-                                                         

195 K2m/0239
Fundacja Centrum Rozwiązań 
Biznesowych Razem po więcej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 27 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 000,00 €-                                                           

196 K2m/0439 Stowarzyszenie INKLUZJA
JesteśMY, działaMY, 
inspirujeMY!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 27 nieprzyznanie grantu - 22 994,50 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

197 K2m/0569 Fundacja Lepsze Niepołomice

Ośrodek Koordynacji 

Pomocy Niepołomice

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 27 nieprzyznanie grantu - 22 993,35 €-         - -   €-                     - 4 552,38 €-                                                           

198 K2m/0586

Spółdzielnia Socjalna PIERROT & 

RÓŻA Pokojowy Punkt Wsparcia

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 27 nieprzyznanie grantu - 22 477,15 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

199 K2d/0582 Fundacja AKME

Kryzys zdrowia 

psychicznego. Usłyszeć, 

zrozumieć, wesprzeć.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 27 nieprzyznanie grantu - 83 810,10 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

200 K2m/0147 Fundacja Kompilacja MONOMODA lifestyle

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 26,5 nieprzyznanie grantu - 22 879,06 €-         - -   €-                     - 5 023,81 €-                                                           

201 K2m/0424 Fundacja Osiołkowo

Ogród artystyczny "Rusz 

się i wzrusz się"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 26,5 nieprzyznanie grantu - 22 885,75 €-         - -   €-                     - 1 976,22 €-                                                           

202 K2m/0470
Malborska Fundacja Rozwoju 
Regionalnego

Olimpiada w Berlinie  

szansą na włączenie 

społeczne

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 26,5 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

203 K2d/0571 Spółdzielnia Socjalna Humanus Razem w rodzinie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 26,5 nieprzyznanie grantu - 79 047,62 €-         - -   €-                     - 14 880,95 €-                                                         

204 K2m/0164

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK 
LOKALNYCH POMOST Pokoleniowy kociołek

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 26 nieprzyznanie grantu - 22 992,84 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

205 K2m/0336 Fundacja „Przystań Dialogu"
Przestrzeń dla 
porozumienia i dialogu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 26 nieprzyznanie grantu - 22 999,52 €-         - -   €-                     - 4 904,77 €-                                                           

206 K2m/0504 Fundacja FYLION Podaj rękę
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 26 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 040,00 €-                                                           

207 K2m/0506 Fundacja BLESS

“DZIELNE MAMY”- 
warsztaty dla 
samodzielnych mam

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 26 nieprzyznanie grantu - 22 995,24 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

208 K2m/0528 Fundacja POMOCOWNIA
POMOCOWNIA dla 
Specjalistów

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 26 nieprzyznanie grantu - 22 988,12 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

209 K2m/0552 Łódzki Skład Klub dojrzałych liderów

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 26 nieprzyznanie grantu - 19 828,58 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

210 K2d/0266 Fundacja Tak dla Samodzielności
Edukacja i wolontariat na 
drodze do integracji

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 26 nieprzyznanie grantu - 70 566,66 €-         - -   €-                     - 13 416,67 €-                                                         

211 K2d/0403 Fundacja Sowelo

Niezależność - lubię to ! 

(Незалежність - мені 
подобається!)

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 26 nieprzyznanie grantu - 80 523,81 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

212 K2d/0543

Subvenio, Fundacja Interwencji 
Kryzysowej i Pomocy 
Psychologicznej

Specjalistyczne Centrum 
Pomocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 26 nieprzyznanie grantu - 79 585,47 €-         - -   €-                     - 13 000,00 €-                                                         

213 K2m/0022
Stowarzyszenie Koalicja dla 
Gminy Zielonki

Relacje OD-Nowa! w 
gminie Zielonki

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 25,5 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 058,10 €-                                                           

214 K2m/0258 Fundacja Mazury Dzieciom

Integracja poprzez 

aktywną edukację 
podopiecznych domów 
dziecka w Pasymiu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 25,5 nieprzyznanie grantu - 22 592,85 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

215 K2d/0330 Stowarzyszenie Witamina Ducha RÓWNI I AKTYWNI

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 25,5 nieprzyznanie grantu - 83 976,20 €-         - -   €-                     - 18 100,94 €-                                                         

216 K2d/0385 Fundacja Inkubator Filmowy Psycho(re)akcja

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 25,5 nieprzyznanie grantu - 77 047,61 €-         - -   €-                     - 6 904,77 €-                                                           



217 K2d/0455

FUNDACJA NA RZECZ 
WSPIERANIA OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WYJDŹ 
Z DOMU”

Pomoc uchodźcom z 

Ukrainy zamieszkałym na 
terenie miasta Gorlice i 
powiatu gorlickiego.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 25,5 nieprzyznanie grantu - 84 000,00 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

218 K2m/0369 Wspólnie dla siebie
Jesteśmy wspólnie dla 
siebie.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 25 nieprzyznanie grantu - 22 946,67 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

219 K2m/0137
CZEPCZYŃSKI FAMILY 
FOUNDATION

"ABC empatii, bo wszyscy 

jesteśmy tacy sami"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 25 nieprzyznanie grantu - 22 785,73 €-         - -   €-                     - 4 761,90 €-                                                           

220 K2m/0170 Atelier Wolimierz Integracja Izerska

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 25 nieprzyznanie grantu - 22 452,41 €-         - -   €-                     - 4 857,14 €-                                                           

221 K2m/0179 fundacja OFF school
Rodzic nastolatka 
zorientowany na relacje

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 25 nieprzyznanie grantu - 22 773,82 €-         - -   €-                     - 4 285,71 €-                                                           

222 K2m/0510 Fundacja Niezwyczajni

Niezwyczajne dzieci - 

niezwyczajne rozwiązania

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 25 nieprzyznanie grantu - 22 976,19 €-         - -   €-                     - 5 000,01 €-                                                           

223 K2m/0587

Stowarzyszenie na Rzecz 

Wsparcia Osób Zagrożonych 

Wykluczeniem Społecznym 

„Świstak”
Chochla - Jedzenie przeciw 
przemocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 25 nieprzyznanie grantu - 22 930,74 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

224 K2d/0240

Stowarzyszenie Na Rzecz 

Warsztatu Terapii Zajęciowej 
"SZANSA"

Bądźmy aktywni, piękni i 
zdrowi

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 25 nieprzyznanie grantu - 83 927,15 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

225 K2d/0447

Stowarzyszenie Hospicjum 

"Światło"

Centrum Aktywności 

Społecznej przy 
Stowarzyszeniu Hospicjum 

"Światło"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 25 nieprzyznanie grantu - 83 963,09 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

226 K2m/0054
Ogólnopolskie Porozumienie Rad 
Seniorów

Aktywowanie Centrum 
Dialogu 

Międzypokoleniowego 
(CDM) przy OPRS

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 24 nieprzyznanie grantu - 22 992,86 €-         - -   €-                     - 5 047,62 €-                                                           

227 K2m/0167

Fundacja Promocji Turystyki 
Kongresowej Convention Bureau 

- Wrocław

Warsztaty dla młodszych 
obywateli - mobilny pokój 
zagadek

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 24 nieprzyznanie grantu - 22 980,27 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

228 K2m/0362 Fundacja Przestrzeń Rozwoju

Program rozwoju i 

aktywizacji mieszkańców 
Gminy Liszki

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 24 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - 5 060,00 €-                                                           

229 K2m/0464 Fundacja Palma

Działania filmowe jako 
forma wsparcia dla 

Ukraińców

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 24 nieprzyznanie grantu - 22 985,71 €-         - -   €-                     - 2 619,06 €-                                                           

230 K2d/0382

GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE 

OSÓB NIESŁYSZĄCYCH ICH 

RODZIN I PRZYJACIÓŁ EFFETHA MIGAM I ROZUMIEM

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 24 nieprzyznanie grantu - 65 940,47 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

231 K2m/0127 ORION Organizacja Społeczna

“Rozumiemy się” - 
otwarte rozmowy z 
obywatelami Ukrainy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 23,5 nieprzyznanie grantu - 12 690,47 €-         - -   €-                     - 2 680,95 €-                                                           

232 K2m/0307 Stowarzyszenie LACRIMOSA Zaczynam od nowa

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 23,5 nieprzyznanie grantu - 19 352,40 €-         - -   €-                     - 3 580,95 €-                                                           

233 K2d/0208
Grupa Animacji Społecznej 
"Rezerwat" Będzie dobrze dzieciak

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 23,5 nieprzyznanie grantu - 40 595,23 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

234 K2m/0232

Stowarzyszenie Pomocy 

Społecznej "Ad Astram" w 

Dębicy Aktywni Razem

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 23 nieprzyznanie grantu - 22 976,19 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

235 K2d/0106

Towarzystwo Wspierania 

Inicjatyw Kulturalno-Społecznych 
TWIKS

Rozwiń skrzydła - program 

na rzecz różnorodności 

społecznej i 

przeciwdziałania 
wykluczeniu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 23 nieprzyznanie grantu - 83 835,75 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

236 K2d/0346

Stowarzyszenie Czas Przestrzeń 

Tożsamość Poznajmy się
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 23 nieprzyznanie grantu - 83 965,52 €-         - 11 952,40 €-         - 18 000,00 €-                                                         

237 K2d/0536

Fundacja Inicjowania Rozwoju 

Społecznego Azyl

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 22,5 nieprzyznanie grantu - 83 999,98 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

238 K2m/0278
Koło Gospodyń Wiejskich 
Drewnowo Tworzymy razem.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 22 nieprzyznanie grantu - 19 464,99 €-         - -   €-                     - 4 209,52 €-                                                           

239 K2d/0251
Fundacja Promocji i Rozwoju 
Bieszczad

Akademia liderów 
wolontariatu w zakresie 

pomocy dla Uchodźców z 
Ukrainy– polsko-

ukraińskie warsztaty 

edukacji społecznej i 
obywatelskiej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 22 nieprzyznanie grantu - 83 652,38 €-         - -   €-                     - 18 095,24 €-                                                         

240 K2d/0518
STOWARZYSZENIE KULTURALNY 
PORT SZANSA NA SZCZĘŚCIE

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 22 nieprzyznanie grantu - 30 509,53 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    



241 K2m/0092 Fundacja La Cinta
Sztuką w choroby 
cywilizacyjne

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 21,5 nieprzyznanie grantu - 22 976,20 €-         - -   €-                     - 4 238,11 €-                                                           

242 K2d/0415

Towarzystwo Przyjaciół 
Niepełnosprawnych

Jesteśmy różni - jesteśmy 
równi

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 21,5 nieprzyznanie grantu - 83 933,35 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

243 K2m/0254
Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemia 
Pyrzycka Widzę Cię!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 21 nieprzyznanie grantu - 22 142,83 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

244 K2m/0415 Fundacja Nie Wykluczaj Mnie Punkt Terapeutyczny

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 20,5 nieprzyznanie grantu - 22 980,98 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

245 K2d/0138

Stowarzyszenie Inicjatyw 

Społecznych INGA Pozytywka

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 20,5 nieprzyznanie grantu - 31 211,93 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

246 K2m/0076 Fundacja Kultura dla Tolerancji

Żydowskie impresje - 
muzyczne spotkania z 

kulturą żydowską
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 20 nieprzyznanie grantu - 10 333,35 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

247 K2m/0300

SANDOMIERSKIE 
STOWARZYSZENIE RODZIN I 

PRZYJACIÓŁ ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO '' NADZIEJA'

PROWADZENIE PUNKTU 
WSPARCIA DLA OSÓB 

CHORUJĄCYCH 
PSYCHICZNIE ICH RODZIN I 
OPIEKUNÓW

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 19,5 nieprzyznanie grantu - 21 496,19 €-         - -   €-                     - 857,15 €-                                                              

248 K2d/0223

Koło Gospodyń Wiejskich w 

Przyłogach Jesteś bezpieczny

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 19 nieprzyznanie grantu - 83 964,26 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

249 K2m/0385 Fundacja Aktywni Kreatywni EDU BUS!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 18,5 nieprzyznanie grantu - 22 953,57 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

250 K2d/0181 Stowarzyszenie Teatr Brama

Ludzka Mozaika: 

międzypokoleniowe 

działania kulturalno-

społeczne

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 18,5 nieprzyznanie grantu - 78 380,94 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

251 K2d/0101

Krajowe Zrzeszenie Ludowe 

Zespoły Sportowe Centrum 

Integracji Społecznej "Od Nowa" 
w Mielnie Internetowa Wolność

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 18 nieprzyznanie grantu - 30 238,09 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

252 K2m/0202 Spółdzielnia Socjalna HELP Seniorze nie daj się
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 17,5 nieprzyznanie grantu - 23 000,00 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

253 K2m/0253
Stowarzyszenie Łączy nas 
Radom

Bądź świadomy. Dom bez 
przemocy.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 17,5 nieprzyznanie grantu - 22 988,11 €-         - -   €-                     - 5 000,02 €-                                                           

254 K2m/0519 Fundacja Dzieciaki i Zwierzaki
Wiem, więc wspieram. Nie 
wykluczam.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 17,5 nieprzyznanie grantu - 18 333,34 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

255 K2d/0600

Fundacja Rozwoju Aktywności 

Społecznej Wspólnota

Wspólnie dla wsparcia 
rozwoju  integracji 

społecznej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 17,5 nieprzyznanie grantu - 83 899,05 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

256 K2m/0051 Fundacja Całka

Integracja i aktywizacja 

społeczna osób 
wykluczonych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 17 nieprzyznanie grantu - 9 154,54 €-            - -   €-                     - -   €-                                                                    

257 K2m/0425
Klub Kibiców Niepełnosprawnych 
GKS Katowice

Kibice z 

niepełnosprawnościami 

poznają swój kraj.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 17 nieprzyznanie grantu - 22 999,99 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

258 K2d/0520

Fundacja im. Księdza Profesora 

Włodzimierza Sedlaka
Piaśnica - miejsce styku 
kultur.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu pomorskie 16,5 nieprzyznanie grantu - 41 529,78 €-         - -   €-                     - 9 094,78 €-                                                           

259 K2m/0132 Stowarzyszenie Be Happy

Pora na aktywność. 

Współpraca z lokalnym 

społeczeństwem, razem 
przeciw wykluczeniu.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu zachodniopomorskie 15 nieprzyznanie grantu - 22 921,43 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

260 K2m/0104 Fundacja Strefa Dorastania Poszukiwaczki mocy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 14,5 nieprzyznanie grantu - 22 166,67 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

261 K2m/0169
Koło Gospodyń Wiejskich w 
Dolistowie Starym Razem silni i twórczy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 14 nieprzyznanie grantu - 12 809,54 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

262 K2m/0144

Stowarzyszenie Podkarpacki 

Związek Byłych Pracowników 
PGR

Nie damy się wykluczeniu 

społecznemu.

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 12,5 nieprzyznanie grantu - 8 192,86 €-            - -   €-                     - 488,09 €-                                                              

263 K2m/0286

Stowarzyszenie TURKUS na Rzecz 

Rozwoju Aktywności Lokalnej Sport łączy

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 12 nieprzyznanie grantu - 22 196,44 €-         - -   €-                     - 3 428,58 €-                                                           

264 K2m/0375 Fundacja KoBBieTY Razem lepiej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 12 nieprzyznanie grantu - 22 989,29 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

265 K2d/0364 Fundacja Akceptacja

Przychodnia Akceptacja i 
Mobilny Punkt Pomocy 
Medycznej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 12 nieprzyznanie grantu - 74 495,26 €-         - -   €-                     - 9 261,90 €-                                                           

266 K2m/0229 Bractwo 18 Południka Słoneczny łuk 18 południka

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 11,5 nieprzyznanie grantu - 22 809,53 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

267 K2m/0178 FUNDACJA NIEPODLEGŁOSCI Nauczmy się widzieć
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 11 nieprzyznanie grantu - 22 952,40 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

268 K2m/0317 Fundacja Life Sense MOCNA JA

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 11 nieprzyznanie grantu - 22 899,25 €-         - -   €-                     - 5 000,00 €-                                                           



269 K2m/0480 Stowarzyszenie Równi Sobie "wszystkie dzieci nasze są"

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 11 nieprzyznanie grantu - 22 224,87 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

270 K2d/0263
Stowarzyszenie Regiony Nowych 
Szans "Vesna"

Osada aktywności 
obywatelskiej

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 8,5 nieprzyznanie grantu - 83 999,81 €-         - -   €-                     - 18 428,58 €-                                                         

271 K2m/0427 Fundacja More Creative #WspieramyKreatywnie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 8 nieprzyznanie grantu - 22 142,85 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

272 K2d/0192

Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

Osób Jąkających Się

Internetowe Radio "JOT" 
jako forma 

przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu 

osób jąkających się
2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 6,5 nieprzyznanie grantu - 76 719,08 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

273 K2m/0009 Klub Sportowy AVIA

Wakacje z Klubem 
Sportowym Avia dla 
wszystkich

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 0 nieprzyznanie grantu - 22 742,87 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

274 K2m/0203
Stowarzyszenie Pedagogów 
Teatru

Czuła męskość: 

empatyczne kręgi i 
warsztaty liderskie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 0 nieprzyznanie grantu - 22 999,99 €-         - -   €-                     - 4 976,19 €-                                                           

275 K2m/0308

Koło Gospodyń Wiejskich 
„Szczytniczanki” w Szczytnikach 

nad Kaczawą

Madonny kresowe w 
tkaninie. Integracja kultur 

na Dolnym Śląsku

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 0 nieprzyznanie grantu - 22 916,68 €-         - -   €-                     - 4 904,77 €-                                                           

276 K2m/0396
Fundacja Wiejskie Studio 
Filmowe SMART ART STUDIO

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu lubelskie 0 nieprzyznanie grantu - 22 946,50 €-         - -   €-                     - 5 000,00 €-                                                           

277 K2m/0435

STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE 

ROZWÓJ MAŁEGO DZIECKA I 

RODZINĘ POMOST Młodzież ma głos!

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu
warmińsko-
mazurskie 0 nieprzyznanie grantu - 22 560,45 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

278 K2m/0535

Polskie Centrum Mediacji 

Oddział Wrocław
Mediacja szansą na 
porozumienie

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu dolnośląskie 0 nieprzyznanie grantu - 22 991,90 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

279 K2m/0537 Fundacja Ogniwo

Stworzenie  dwóch sal 

doświadczenia świata dla 

osób niepełnosprawnych

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 0 nieprzyznanie grantu - 19 190,45 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

280 K2m/0561

Fundacja Centrum Rozwoju 

Regionalnego "Edu-Bałt"
Aktywne Babki z 
Krzemienia

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu świętokrzyskie 0 nieprzyznanie grantu - 22 547,61 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

281 K2m/0620
Fundacja Meeting od Design 
Students - Silesia

UNIFEST - Festiwal 
Projektowania 
Uniwersalnego

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu śląskie 0 nieprzyznanie grantu - 21 062,82 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

282 K2d/0028

FUNDACJA ,,MOJE PODL@SIE. 
NOWOCZESNE, KREATYWNE, 
TWÓRCZE"

Zmniejszenie wykluczenia 

społecznego mieszkańców 
powiatu grajewskiego

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podlaskie 0 nieprzyznanie grantu - 78 710,46 €-         - -   €-                     - 16 666,67 €-                                                         

283 K2d/0086

FUNDACJA ROZWOJU 
KARDIOLOGII I KARDIOCHIRURGII 
WAD WRODZONYCH SERCA 
INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA 

MATKI POLKI W ŁODZI "MAMY 
SERCE"

Miej serce – Patrzaj w 
Serce

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu łódzkie 0 nieprzyznanie grantu - 83 642,85 €-         - -   €-                     - 17 833,33 €-                                                         

284 K2d/0303 Fundacja Kreatynwej Edukacji Edukacja dla demokracji

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu kujawsko-pomorskie 0 nieprzyznanie grantu - 83 553,60 €-         - 12 523,83 €-         - 18 000,00 €-                                                         

285 K2d/0318

Spółdzielnia Socjana Merchant z 

siedzibą w Krakowie

Małopolskie Centrum 
Wsparcia osób 
niesamodzielnych i 
opiekunów

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu małopolskie 0 nieprzyznanie grantu - 83 922,00 €-         - -   €-                     - -   €-                                                                    

286 K2d/0350

Rzeszowskie Towarzystwo 

Pomocy im. św. Brata Alberta w 
Rzeszowie

Przeciw wykluczeniu 

społecznemu

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu podkarpackie 0 nieprzyznanie grantu - 83 897,00 €-         - -   €-                     - 17 850,00 €-                                                         

287 K2d/0379 FUNDACJA "ŚWIAT INTEGRACJI" Razem Ku Samodzielności

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu mazowieckie 0 nieprzyznanie grantu - 72 219,08 €-         - -   €-                     - 9 388,08 €-                                                           

288 K2d/0399 Fundacja Rysy Pierwsza Pomoc bez Barier

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 0 nieprzyznanie grantu - 83 988,12 €-         - 12 595,24 €-         - 18 476,19 €-                                                         

289 K2d/0483
Stowarzyszenie Wspierania 
Sztuki, Edukacji i Terapii ArteFakt Ja - Ty - My - Tacy Sami

2. Działanie na rzecz różnorodności społecznej i 

przeciwdziałanie wykluczeniu wielkopolskie 0 nieprzyznanie grantu - 50 770,67 €-         - -   €-                     - 10 112,00 €-                                                         


