
  

Lokalne organizacje mają szansę na dofinansowanie letniego wypoczynku 
dla dzieci – wystartował program grantowy Fundacji PFR „Wakacyjna 

AktywAKCJA” 
 
 

Wakacyjna AktywAKCJA to inicjatywa Fundacji Polskiego Funduszu Rozwoju, której celem jest wsparcie 
wakacyjnych projektów edukacyjno-sportowych skierowanych do dzieci i młodzieży. W ramach 
Programu, w 2021 roku, pomoc w realizacji swoich projektów otrzymały 53 organizacje non-profit. 
W tym roku pula gratów to aż 500 000 złotych, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie 
projektów, dzięki którym dzieci i młodzież z Polski i z Ukrainy aktywnie i atrakcyjnie spędzą czas wakacji! 
Nabór zgłoszeń do 2. edycji programu trwa do 6 maja! 
 
 

• Fundacja PFR rozpoczęła 2. edycję Programu grantowego  „Wakacyjna AktywAKCJA”. 

• Celem projektu jest dofinansowanie wakacyjnych lokalnych inicjatyw z całej Polski i pomoc w organizacji 

wypoczynku dla dzieci z Polski i Ukrainy. 

• W tegorocznej edycji zwycięskie projekty otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 5000 zł. Całkowita 

pula środków, która została przeznaczona na granty to 500 000 zł. 

 
Jak co roku dzieci oraz młodzież z utęsknieniem wyczekują wakacji, a każde z nich zasługuje, aby w ich trakcie bawić 
się beztrosko i aktywnie. Niestety nie zawsze jest to możliwe, dlatego Fundacja PFR już po raz drugi wesprze 
finansowo lokalne projekty aktywizujące dzieci i młodzież w trakcie lata. „Wakacyjna AktywAKCJA” to program 
grantowy finansujący projekty non-profit lokalnych organizacji i instytucji. To największy i unikatowy program 
społeczny skierowany bezpośrednio na wsparcie aktywności i edukacji dzieci podczas letniego wypoczynku. Ten rok 
jest jednak wyjątkowy – w rezultacie wojny w Ukrainie do Polski przybyło 700 tysięcy ukraińskich dzieci w wieku 
szkolnym (źródło: dane MEiN z 18.03.2022 r.), dlatego, w tegorocznej edycji Fundacja zamierza wspierać także 
projekty, których elementem jest integracja młodzieży z Polski i Ukrainy. 
 

Program dla organizacji z całej Polski 
 
Do Programu Wakacyjna AktywAKCJA mogą przystąpić szkoły podstawowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje 
pozarządowe, jednostki ochotniczej straży pożarnej, domy dziecka, rodzinne domy dziecka, świetlice 
środowiskowe, kościelne jednostki organizacyjne mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, biblioteki, 
domy kultury, placówki oświatowe i opiekuńcze, koła gospodyń wiejskich, ośrodki socjoterapii i ośrodki 
wychowawcze z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Dodatkowo doceniane będą inicjatywy realizowane 
w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. 
 
Zdecydowaliśmy się na realizację kolejnej edycji Wakacyjnej AktywAKCJI, ponieważ widzimy potrzebę wsparcia 
dzieci i młodzieży nie tylko w czasie roku szkolnego, ale także w trakcie przerwy wakacyjnej. Ona także jest ważna 
dla ich prawidłowego rozwoju osobistego i społecznego. Jestem pewna, że w tym roku nadesłane projekty będą co 
najmniej tak pomysłowe i wartościowe, jak w poprzednim. − mówi Magdalena Grzankowska, Prezes Fundacji PFR 
 
 

https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html


  
W zeszłym roku dofinansowanie otrzymały bardzo różne projekty takie, jak rajd rowerowy szlakiem historycznym 
czy geograficznym, półkolonie i obozy młodzieżowe z elementami hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych, zawody 
sportowe, artystyczne warsztaty plenerowe, spacery po miejscach historycznych i rezerwatach przyrody 
z przewodnikami oraz wydarzenia zacieśniające więzi międzypokoleniowe. W tym roku również liczymy na 
pomysłowość i kreatywność organizatorów. Należy jednak pamiętać, że wszystkie projekty powinny mieć 
zdefiniowany cel i konkretną grupę odbiorców, zaplanowane działania, rezultaty oraz określone i realne koszty 
realizacji, aby mogły realizować podstawowy cel programu, czyli zwiększenie dostępu do atrakcyjnych form 
spędzania czasu. 

 
Aktywny wypoczynek dla każdego dziecka 
 
W tej edycji „Wakacyjnej AktywAKCJI” zwycięskie Projekty otrzymają wsparcie dla organizacji w wysokości do 5000 
zł, a całkowita pula środków przeznaczonych na granty w tym roku wnosi 500 000 zł. Dzięki pomocy Fundacji PFR 
na aktywnie spędzony okres wakacyjny ma szansę kilka tysięcy dzieci. Aby przystąpić do programu należy wypełnić 
wniosek o grant dostępny na stronie Programu oraz złożyć go do 06.05.2022 r. W programie obowiązują kryteria 
oceny merytorycznej zgłoszonych projektów. Liczyć się będą kreatywność i pomysłowość projektu oraz 
dopasowanie go do potrzeb grup odbiorców. Dodatkowo punktowane będą inicjatywy zawierające walor 
edukacyjny, sportowy czy rekreacyjny oraz elementy integracji młodzieży szkolnej z Polski i dzieci uchodźców 
z Ukrainy. W zeszłym roku komisja konkursowa była miło zaskoczono oryginalnością i różnorodnością pomysłów, 
w tej edycji liczą na to samo! Zapraszamy do zgłaszania projektów poprzez formularz: 
https://www.interankiety.pl/f/yJ8k7w5Z  
 
Partnerem Projektu został Centralnym Dom Technologii. 
 
Więcej informacji na temat Programu grantowego Wakacyjna AktywAKCJA znajduje się na stronie Fundacji PFR: 
https://fundacjapfr.pl/wakacyjna_aktywakcja.html  
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