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Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Program „Działaj Lokalnie”

Dołącz do sieci Ośrodków „Działaj Lokalnie”
Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców?
Potrafisz skutecznie pozyskiwać finanse z różnorodnych źródeł na swoją działalność?
Współpracujesz z różnymi partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność
mieszkańców i przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie? Zgłoś się do konkursu
Programu „Działaj Lokalnie”, w którym poszukujemy nowych kandydatów na Ośrodki
Działaj Lokalnie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na wnioski do 10 września.

Do konkursu na Ośrodki Działaj Lokalnie mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje,
zainteresowane prowadzeniem lokalnych programów grantowych na obszarze od 4 do
kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ODL.
Od zainteresowanych organizacji oczekujemy między innymi umiejętności pozyskiwania
środków finansowych oraz doświadczenia w realizacji projektów społecznych. Ważne jest
również, aby misja organizacji była zbieżna z celami Programu „Działaj Lokalnie”, dlatego też
szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizacje działające na rzecz
rozwoju lokalnego – zachęca koordynatorka Programu Iwona Olkowicz.
Zasady rekrutacji

We wrześniu br. spośród nadesłanych zgłoszeń około 10 organizacji (kandydatów na ODL),
przejdzie do drugiego etapu rekrutacji. Będzie to spotkanie z zespołem powołanym przez
PAFW i ARFP służącemu poznaniu bliżej potencjału organizacji i planu uruchomienia
konkursu. W drugim etapie ostatecznie wybranych zostanie 3-5 organizacji, które w
listopadzie 2015 przejdą cykl szkoleń poświęconych prowadzeniu lokalnych programów
grantowych w ramach „Działaj Lokalnie”. Począwszy od 2016 roku nowe ODL będą corocznie
realizowały lokalne konkursy grantowe wspólnie z obecnymi członkami Sieci ODL. Ponadto
w lipcu PAFW i ARFP uruchomią pilotażowo nabór na tzw. Afiliowane ODL.
Czym są ODL-e?
Ośrodki Działaj Lokalnie (60 w całej Polsce) to wyłaniane w otwartych konkursach
stowarzyszenia oraz fundacje organizujące konkursy grantowe dla mniejszych organizacji i
grup nieformalnych. Jednocześnie pozyskują dodatkowe fundusze na dotacje lokalne,
przekazują pieniądze na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym
rozliczeniem. Wśród osób będących w składzie komisji grantowych są niezależne autorytety i
darczyńcy. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym,
które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców.
Wspólnym mianownikiem wspieranych inicjatyw jest dobro wspólne oparte na lokalnej
aktywności oraz angażowaniu do projektów różnych środowisk i partnerów. Jak mówi Paweł
Łukasiak z Akademii Rozwoju filantropii w Polsce: 15 lat temu wyszliśmy z założenia, że „z
bliska widać lepiej” i powierzyliśmy przeprowadzenie małych konkursów grantowych
lokalnym organizacjom, które znają najlepiej potrzeby i zasoby swoich społeczności. Wiedzą,
jak dotrzeć do naprawdę potrzebujących, kogo wesprzeć, z kim współpracować.
O „Działaj Lokalnie”
Działaj lokalnie” to niezwykłe projekty, pełne wyobraźni, nowych idei, powstające w małych
miastach i wsiach. W działania włączają się obywatele, wspierają je samorządy lokalne,
przedsiębiorcy. Zmienia się życie całych społeczności. Poprzez wspieranie projektów
obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz
przyczyniają się do budowania kapitału społecznego. Działania kierowane są przede
wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tysięcy osób.
„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od
2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Więcej informacji oraz lista ODL
na www.dzialajlokalnie.pl
Zapraszamy na nasz fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/DzialajLokalnie
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