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 Odpoczynek i regeneracja dzieci i m?odzie?y s? równie wa?ne dla ich
prawid?owego rozwoju i dobrostanu, jak edukacja, dlatego warto, aby czas przerwy wakacyjnej
ka?de dziecko mog?o sp?dzi? w warto?ciowy sposób. Taki cel ma najnowszy ogólnopolski
Program Grantowy „Wakacyjna AktywAKCJA” przygotowany przez Fundacj? Polskiego
Funduszu Rozwoju. Dzi?ki niemu organizacje z ca?ej Polski b?d? mog?y otrzyma?
dofinansowanie swoich projektów i przygotowa? atrakcyjn? ofert? aktywnego wypoczynku dla
najm?odszych. Wnioski mo?na sk?ada? do 21 czerwca! 

Po wymagaj?cym roku szkolnym, dzieci, m?odzie? i ich rodzice z ut?sknieniem czekaj? na
wakacje. Jednak?e nie ka?de dziecko ma szans? sp?dzi? ten czas beztrosko i aktywnie,
poniewa? nie wsz?dzie oferta wypoczynku jest dost?pna, a tak?e bud?ety rodzin mog?
wyklucza? dodatkowe wyjazdy czy aktywno?ci. Aby takich sytuacji by?o jak najmniej, Fundacja
Polskiego Funduszu Rozwoju rozpocz??a ogólnopolski Program Grantowy „Wakacyjna
AktywAKCJA”. Jego celem jest wsparcie finansowe instytucji, które zorganizuj? w czasie
wakacji aktywne sp?dzenie czasu wolnego na powietrzu dla dzieci i m?odzie?y z lokalnych
spo?eczno?ci. Liczy si? pomys? oraz dost?pno?? dla ró?nych grup odbiorców. Planowana pula
?rodków do przyznania na najciekawsze pomys?y to 250 000 pln.

- Nasz Program Grantowy przygotowali?my z my?l? o tych organizacjach, które kieruj? swoje
projekty wakacyjne szczególnie do dzieci i m?odzie?y z mniejszych miejscowo?ci, tam gdzie
oferta jest najmniej urozmaicona. Chcemy w ten sposób umo?liwi? ka?demu dziecku sp?dzenie
tych wakacji aktywnie i beztrosko. – mówi Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji PFR. I
dodaje ? do udzia?u zapraszamy organizacje z ca?ej Polski, które z my?l? o potrzebach dzieci i
m?odzie?y, przygotuj? najciekawsze pomys?y, w których m?odzi uczestnicy b?d? mogli wzi??
udzia? bezp?atnie.

Wnioski o grant mog? sk?ada? szko?y podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje
pozarz?dowe, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, ?wietlice szkolne, ?wietlice
?rodowiskowe, ko?cielne jednostki organizacyjne maj?ce siedzib? na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, biblioteki, kluby sportowe, domy kultury, placówki o?wiatowe i opieku?cze, ko?a
gospody? wiejskich, o?rodki socjoterapii i o?rodki wychowawcze. Dzia?ania opisane we
wnioskach powinny zawiera? ofert? aktywno?ci sportowo-edukacyjnych, skierowanych do dzieci
i m?odzie?y na czas wakacji, czyli w okresie lipiec i sierpie? 2021 r. Wysoko?? jednego grantu
mo?e si?ga? do 5 000 pln brutto.

Kryteria wyboru najciekawszych Projektów b?d? obejmowa?y atrakcyjno?? formy i programu
dla uczestników, a dodatkowe punkty mo?na zdoby? za skierowanie oferty do dzieci i
m?odzie?y z trudniejszych ?rodowisk i mniejszych miejscowo?ci, a tak?e warto?? edukacyjn?
projektu, czyli poziom merytoryczny przekazywanych uczestnikom tre?ci dydaktycznych.

Wnioski o przyznanie grantu mo?na sk?ada? na stronie
www.fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja
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