BEZPIECZNE DZIECIŃSTWO 2016/2017
REGULAMIN
Konkurs grantowy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS)
/ dawniej Fundacja Dzieci Niczyje (FDN)
finansowany ze środków The VELUX FOUNDATIONS
1. Kto może ubiegać się o granty?.
O granty mogą się ubiegać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, które
w ramach prowadzonych działań non-profit, wspierają społeczność lokalną w podnoszeniu
standardów ochrony dzieci przed przemocą i krzywdzeniem.
2. Rodzaje finansowanych działań:
A. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
Projekty profilaktycznie i pomocowe na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.
Beneficjenci: dzieci do 18 r.ż, rodzice, opiekunowie i profesjonaliści.
Działania finansowane w ramach programu:
- pomoc psychologiczna i wsparcie dla ofiar przemocy w sieci i uzależnień od mediów
elektronicznych,
- debaty, konkursy, happeningi i inne działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży promujące
bezpieczne korzystanie z internetu
- warsztaty i szkolenia dotyczące bezpieczeństwa w internecie
B. Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci
Projekty mające na celu zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci oraz zapewnienie pomocy
psychologicznej i wsparcia rodzinom z małymi dziećmi zagrożonymi krzywdzeniem.
Beneficjenci: dzieci w wieku 0-6 lat, rodzice, opiekunowie i profesjonaliści.
Działania finansowane w ramach programu:
- podnoszenie umiejętności rodzicielskich dot. radzenia sobie z trudnymi emocjami
i wychowania bez przemocy
- organizacja szkoleń i warsztatów
- organizacja superwizji dla profesjonalistów
- poradnictwo, konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, terapia rodzin - rozwijanie współpracy
instytucjonalnej, tworzenie lokalnych systemów profilaktyki krzywdzenia małych dzieci
C. Pomoc dzieciom ofiarom przemocy
a) Projekty mające na celu zapobieganie przemocy i zapewnienie wsparcia dzieciom ofiarom
przemocy i ich rodzinom, w tym przemocy w rodzinie oraz w placówkach edukacyjnych i pieczy
zastępczej.
b) Projekty mające na celu zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dzieciom
krzywdzonym, w tym wsparcie dziecka-ofiary przestępstwa, biorącego udział w procedurach
prawnych i przygotowanie do pełnienia roli świadka w sądzie.
Beneficjenci: dzieci do 18 r.ż, rodzice, opiekunowie i profesjonaliści.

Działania finansowane w ramach programu:
Działania a)
- edukacja w zakresie identyfikacji przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej wobec dzieci,
podejmowania interwencji w takich przypadkach oraz wprowadzania polityki ochrony dzieci w
placówkach edukacyjnych i opiekuńczych
- bezpośrednia pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla dzieci - ofiar przemocy
psychicznej, fizycznej i seksualnej oraz komercyjnego wykorzystywania
- organizacja szkoleń i warsztatów
- rozwijanie współpracy instytucjonalnej
Działania b)
- edukacja w zakresie prawnej i psychologicznej ochrony dzieci, ofiar przemocy psychicznej,
fizycznej i seksualnej, oraz dzieci-ofiar komercyjnego wykorzystywania
- bezpośrednia pomoc psychologiczna, prawna i terapeutyczna dla dzieci, ofiar przemocy
psychicznej, fizycznej i seksualnej, oraz dzieci-ofiar komercyjnego wykorzystywania
- organizacja szkoleń i warsztatów
- organizacja superwizji dla profesjonalistów
- rozwijanie współpracy instytucjonalnej
D. Profilaktyka krzywdzenia i pomoc dzieciom w ośrodkach dla cudzoziemców
Projekty mające na celu zapobieganie krzywdzeniu dzieci oraz zapewnienie pomocy
psychologicznej i wsparcia rodzinom przebywającym w ośrodkach dla cudzoziemców
Beneficjenci: dzieci do 18 r.ż., rodzice, opiekunowie i profesjonaliści
Działania finansowane w ramach programu:
- podnoszenie umiejętności rodzicielskich dot. radzenia sobie z trudnymi emocjami i
wychowania bez przemocy,
- organizacja warsztatów profilaktycznych, działań edukacyjnych i spotkań
socjoterapeutycznych dla dzieci,
- poradnictwo, konsultacje indywidualne, grupy wsparcia, terapia rodzin,
- rozwijanie współpracy instytucjonalnej, tworzenie lokalnych systemów wsparcia, w tym
rozwijacie sieci wolontariuszy.
3. Terminy: projekty mogą być realizowane między 15 sierpnia 2016 – 28 lutego 2017 r.
Projekty mogą, ale nie musza trwać przez cały wskazany okres.
Terminy:
Ogłoszenie konkursu

4 maja 2016 r.

Składanie wniosków

do 3 czerwca 2016 r. do godz. 15.00

Ogłoszenie wyników konkursu

do 29 lipca 2016 r.

4. Finansowanie projektów:
Konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę / dawniej Fundacji
Dzieci Niczyje jest finansowany ze środków The VELUX Foundations www.veluxfondene.dk
Granty mogą się mieścić w przedziale od 5 000 do 50 000 PLN.
Z dotacji można pokryć wszystkie uzasadnione koszty realizacji projektu, przy czym:
- minimalny finansowy wkład własny wynosi 10% całkowitych kosztów projektu
- koszty administracyjne nie mogą przekraczać 7 % wnioskowanej kwoty dotacji
W ramach realizacji projektu organizacje nie mogą uzyskiwać środków finansowych.

W ramach dotacji nie mogą być finansowane:
a) bieżąca działalność organizacji
b) remonty lokali
c) koszty nieuzasadnione i nieuwzględnione w budżecie umowy dotacyjnej
d) refundacja kosztów poniesionych w związku z realizacją zakończonych przedsięwzięć
e) zadania czy publikacje niezgodne z zakresem merytorycznym projektu
Budżet projektu należy przygotować na formularzu Excel dostępnym w generatorze wniosku.
Uwagi do budżetu:
a) Koszty osobowe należy podawać wraz ze wszystkimi składowymi wynagrodzeń
i honorariów: obsługa projektu, w tym wynagrodzenie koordynatora czy księgowości.
Z dotacji nie mogą być pokrywane odrębne koszty za przygotowanie, napisanie
czy rozliczenie wniosku.
b) Koszty działań związanych z realizacją projektu uwzględniają również zakup sprzętu
i wyposażenia, druk materiałów, koszty podwykonawców i wszystkie inne uzasadnione
koszty odpowiadające potrzebom realizacji projektu.
c) Koszty podróży mogą dotyczyć wyłącznie działań realizowanych w ramach projektu.
Z dotacji nie mogą być pokrywane koszty przejazdu na konferencje organizowane przez
FDDS koszty przejazdu zaproszonych przedstawicieli Grantobiorców pokrywa FDDS.
Fundacja nie pokrywa kosztów noclegu podczas konferencji – koszt ten może stanowić
wkład własny w projekcie.
d) Za koszty administracyjne uznaje się w szczególności czynsz za wynajem lokalu
Grantobiorcy, opłaty za media, korzystanie z sieci teleinformatycznej oraz telefonu
– w części odpowiadającej potrzebom wynikającym z realizacji Projektu. Koszty
administracyjne mogą wynosić maksymalnie 7% całkowitej kwoty wnioskowanej dotacji.
e) Z dotacji nie mogą być pokrywane koszty szkoleń prowadzonych przez pracowników
FDDS, ani koszty zakupu płatnych materiałów opracowanych przez Fundację. FDDS, może
udostępnić bezpłatne materiały edukacyjne, jeżeli są dostępne w magazynie.
f) 10 % wkładu własnego należy obliczyć od podstawy całkowitego kosztu projektu (nie od
kwoty wnioskowanej dotacji). Finansowy wkład własny nie obejmuje wycenionego wkładu
rzeczowego, nie obejmuje wycenionej pracy wolontariackiej i musi być możliwy do
udokumentowania w dokumentacji księgowej organizacji.
g) Wyszczególniając źródła finansowania (na drugim arkusz budżetu w Excelu) należy podać
informację, z jakich źródeł zapewnią Państwo 10% wkładu własnego np. środki własne
organizacji, środki z innej dotacji (jakiej), sponsorzy etc.
h) Działania realizowane w ramach projektów „Bezpieczne dzieciństwo” są nieodpłatne, tym
samym wpłaty uczestników nie są kosztem kwalifikowalnym.
5. Sposób ubiegania się o dotację:
Podstawą ubiegania się o dotację jest wypełnienie formularza wniosku online.
Informacje dostępne na stronie: www.programgrantowy.fdn.pl
Jedna organizacja może zgłosić maksymalnie cztery wnioski, po jednym w każdej z czterech
linii programowych.
Do wniosku należy załączyć obowiązkowe załączniki w wersji elektronicznej:
a) aktualny wyciąg z KRS pobrany ze strony http://ems.ms.gov.pl lub skan dokumentu
podpisanego przez osoby upoważnione
b) aktualny statut lub równorzędny dokument (podpisany przez osoby upoważnione,
zeskanowany dokument)
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni dostępny rok (2014 lub 2015)
(podpisane przez osoby upoważnione, zeskanowane dokumenty)

Załączniki nieobowiązkowe, szczególnie istotne dla nowopowstałych organizacji:
a) referencje, wyróżnienia
b) potwierdzenia współpracy (jeżeli dotyczy)
Organizacje, których projekty zostaną pozytywnie ocenione, będą zobowiązane dostarczyć
oryginały wyżej wymienionych załączników przed podpisaniem umowy o dotację.
6. Ocena i wybór wniosków:
Ocena przebiega dwuetapowo. Na pierwszym etapie wnioski zostają poddane ocenie formalnej.
Wnioski bez błędów formalnych są ocenianie merytorycznie przez komisje grantowe.
Wymogi formalne:
a) wniosek jest zgodny z zakresem tematycznym konkursu;
b) podmiot składający wniosek jest uprawniony do uczestniczenia w konkursie;
c) wniosek został poprawnie i starannie wypełniony we wszystkich wymaganych polach;
d) budżet projektu został poprawnie i starannie wypełniony we wszystkich wymaganych
polach (można dodawać wersy w budżecie np. 2.1, 2.2, 2.3)
e) wniosek został złożony online w wyznaczonym terminie;
f) załączono wszystkie obowiązkowe załączniki i są one poprawne (KRS, statut, pełne
sprawozdanie merytoryczne i finansowe – sprawozdanie finansowe składa się z
bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej)
g) grantobiorcy, którzy brali udział w poprzednich edycjach konkursu „Bezpieczne
dzieciństwo” prawidłowo zrealizowali projekty i rozliczyli się z otrzymanych dotacji.
Grantobiorcy, którzy uczestniczą w edycji 2015-2016 konkursu „Bezpieczne dzieciństwo” są
zobowiązani do złożenia sprawozdań zgodnie z umową, najpóźniej do 30 lipca 2016 roku.
Prawidłowe rozliczenie projektu stanowi wymóg do podpisania nowej umowy w przypadku
otrzymania grantu na lata 2016/2017.
Ocena merytoryczna wniosków oraz proponowanych kosztorysów jest dokonywana przez
komisje grantowe powołane przez FDDS dla każdej z linii programowych. Komisje składają się
z przedstawicieli FDDS i zewnętrznych, niezależnych ekspertów. Komisje posługują się
wewnętrzną punktacją opartą o zamieszczone w regulaminie kryteria oceny. Komisja ma prawo
do zalecania modyfikacji programu i budżetu projektu. Uprzejmie informujemy, że nie ma
możliwości odwołania od decyzji podjętych przez Komisje grantowe.
Ocena merytoryczna jest prowadzona w oparciu o następujące podstawowe kryteria:
a) Ocena jakości proponowanego projektu w zakresie tematycznym wybranej linii
programowej.
b) Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu; zgodność projektu ze zdefiniowanymi
potrzebami beneficjentów do których projekt jest adresowany, współpraca ze
środowiskiem lokalnym, partnerstwa w projekcie.
c) Doświadczenie w realizacji projektów i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację
projektu. Punkty mogą otrzymać również małe organizacje lub rozpoczynające
działalność, które przedstawiły projekty wysokiej jakości.
d) Jakość projektu; spójność, czytelność i wykonalność proponowanych działań w oparciu
o przejrzysty harmonogram zadania.
e) Budżet, jego czytelność i efektywność kosztów. Wysokość wkładu własnego (minimalny
wkład własny wynosi 10% całkowitych kosztów projektu).
f) Realność osiągnięcia zaplanowanych rezultatów i proponowany sposób ich ewaluacji.
Jakie korzyści i efekty przyniesie realizacja projektu.
7. Sposób informowania o wynikach konkursu:
Fundacja powiadomi organizacje o wynikach oceny formalnej i merytorycznej drogą mailową.
Lista organizacji, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone zostanie również podana do
publicznej wiadomości w kolejności alfabetycznej na stronie FDDS.

8. Warunki przekazania i wykorzystania dotacji:
Warunkiem przekazania przyznanej dotacji, jest przesłanie do FDDS dokumentów wymaganych
w celu podpisania umowy, która określa warunki wykorzystania środków finansowych
przekazywanych w ramach dotacji, w nieprzekraczalnym terminie, który zostanie wskazany
Grantobiorcom w informacji otrzymanej drogą mailową po rozstrzygnięciu konkursu. W
przypadku nie przestrzegania wskazanych terminów, decyzja o przyznaniu dotacji może stracić
ważność.
Grantobiorca jest zobowiązany do:
a) informowania o źródle finansowania projektu poprzez zamieszczenie w publikacjach i
materiałach informacyjnych pisemnej informacji zgodnie z wytycznymi otrzymanymi po
podpisaniu umowy,
b) prowadzenia przejrzystej dokumentacji rachunkowej dotyczącej działań realizowanych w
ramach projektu. Dokumentację należy przechowywać przez okres pięciu lat od dnia
zakończenia projektu,
c) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu i warunków podpisanej umowy.
Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na działania objęte umową.
9. Monitoring, sprawozdawczość i procedury kontrolne:
Przedstawiciele grantobiorców zostaną zaproszeni do udziału w konferencjach organizowanych
przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, które dają możliwość wymiany dobrych praktyk z
realizowanych projektów i podniesienie kompetencji. W 2016 roku zostaną zorganizowane dwie
konferencje:
20-21 września - konferencja „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”
24-25 października - konferencja „Pomoc Dzieciom Ofiarom Przestępstw”
Szczegółowe programy i informacje organizacyjne zostaną przesłane z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Dofinansowane projekty podlegają merytorycznej i finansowej kontroli ze strony FDDS i
Fundacji VELUX. Grantobiorca jest zobowiązany do przedstawienia merytorycznego oraz
finansowego sprawozdania z realizacji projektu w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji
projektu (zgodnie z harmonogramem projektu), na odpowiednich formularzach otrzymanych po
podpisaniu umowy.
Grantobiorcy, którzy pozyskają granty na kwoty w przedziale 25 000 – 50 000 zł. otrzymają
dotację w dwóch transzach po 50%. Druga transza zostanie przekazana grantobiorcy po
przedstawieniu sprawozdania finansowego z realizacji projektu po 3 miesiącach od początku
jego realizacji.
Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi po pisemnej akceptacji przez Fundację sprawozdania
merytorycznego i finansowego. Szczegóły sprawozdawczości, kontroli oraz inne obowiązki
Grantobiorców zostaną określone w umowie.
10. Kontakt do organizatora konkursu:
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS) / dawniej Fundacja Dzieci Niczyje (FDN)
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
email: konkurs.grantowy@fdds.pl
telefon: +48 22 616 02 68

