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Regulamin wsparcia Szkoły Animacji Lokalnej 

I. Informacje ogólne 
1. W ramach programu „Działaj Lokalnie” (dalej Program) Polsko-Amerykańska Fundacja 

Wolności (dalej PAFW) i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (dalej ARFP) umożliwiają 
Ośrodkom Działaj Lokalnie (dalej ODL) organizację działań na rzecz animacji lokalnej. 

2. Służy temu komponent Programu – Szkoła Animacji Lokalnej (dalej SAL), którego celem jest 
podnoszenie kompetencji beneficjentów ODL i zwiększanie motywacji do społecznego 
działania, co z kolei ma przyczyniać się do wzrostu jakości projektów realizowanych w ramach 
„Działaj Lokalnie”. 

II. Adresaci SAL 
Adresatami SAL są beneficjenci ODL/ animatorzy lokalni, dla których ODL oferuje wsparcie 
w postaci realizacji szkoleń – lokalnych szkół animacji społecznej oraz przeprowadzenia diagnozy 
lokalnej ułatwiającej rozpoznanie potrzeb danej społeczności. 

III. Działania SAL 
1. W ramach SAL przyznawane są dotacje. ODL ma możliwość wystąpienia o dotację w wysokości 

do 5 000,00 zł na pokrycie kosztów:  

1) organizacji lokalnych szkół animacji społecznej dla beneficjentów w zakresie m in.: pracy 

w zespole, przywództwa, rozwiązywania problemów, pozyskiwania środków. Szkolenia 

mogą być prowadzone przez koordynatora danego ODL, na którego terenie odbywa się 

szkolenie, koordynatora zaproszonego z innego ODL, bądź przez zewnętrznych trenerów 

spoza ODL. Działania te mogą być dodatkowo wspierane poprzez: 

a) popularyzację zasobów platformy Kursodrom http://bit.ly/KursyDlaAnimatorow, 

b) dokumentację aktywności beneficjentów i certyfikację kompetencji za pomocą 

dostosowanego do potrzeb „Działaj Lokalnie” narzędzia LEVER BASIC 

http://bit.ly/lever-basic-dzialaj-lokalnie. 

2) przeprowadzenia diagnozy lokalnej m.in. w formie konsultacji społecznych, wywiadów 

z mieszkańcami, warsztatów badawczych, obserwacji, ankiet oraz z wykorzystaniem innych 

narzędzi, które pozwolą na zebranie potrzebnych danych. W celu zbadania wpływu ODL 

na społeczność lokalną, można posłużyć się narzędziem „Box – Badanie Oddziaływania 

na Kapitał Społeczny”, opracowanym przez PBiIS „Stocznia”: 

https://www.kapitalspoleczny.org. Publikacja dotycząca narzędzia jest do pobrania 

ze strony https://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/02/BOX_online1.pdf 

http://bit.ly/KursyDlaAnimatorow
http://bit.ly/lever-basic-dzialaj-lokalnie
https://www.kapitalspoleczny.org/
https://stocznia.org.pl/app/uploads/2016/02/BOX_online1.pdf
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IV. Terminy i finanse 
1. Pula środków finansowych w ramach SAL wynosi 20 000 zł. Wnioski o przyznanie dotacji 

można składać do wyczerpania środków, jednak nie później niż do 31 grudnia 2020 roku. 
Pula może ulec zmianie. Informacja o dostępnej puli środków znajduje się na stronie 
http://dzialajlokalnie.pl/strefa-odl. 

2. Wartość przyznanej dotacji będzie uzależniona od spełnienia poniższych kryteriów: 
1) Na ile zaproponowane działania są adekwatne do opisanych potrzeb. 
2) W jakim stopniu ODL proponuje działania nowoczesne i skuteczne. 
3) W jakim stopniu zaplanowane działania są możliwe do zrealizowania w ramach 

zaproponowanego harmonogramu i budżetu. 
4) Na ile proponowane wydatki są adekwatne do planowanych działań. 

3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd ARFP. 

4. Działania przewidziane przez ODL do dofinansowania ze środków SAL muszą zakończyć się 
do 30 kwietnia 2021 roku. 

V. Tryb zgłaszania wniosków i rozliczania dotacji 
1. Wnioski należy składać wyłącznie w edytowalnej wersji elektronicznej, na specjalnym 

formularzu będącym załącznikiem nr 1, na adres: wnioski@dzialajlokalnie.pl. 

2. ODL powinien złożyć wniosek o grant na około 3 tygodnie przed rozpoczęciem planowanych 
działań wramach SAL. 

3. Po zaakceptowaniu wniosku przez ARFP i zatwierdzeniu przez PAFW podpisana zostanie 
umowa pomiędzy ODL a ARFP, następnie środki wypłacone zostaną na konto wskazane 
w Umowie. W ciągu dwóch tygodni od zakończenia działań należy złożyć sprawozdanie, 
którego wzór stanowi załącznik nr 2. Wszystkie sprawozdania muszą wpłynąć do ARFP 
w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 roku. 

4. W przypadku diagnoz lokalnych umowa z ODL będzie precyzować, które z pozycji sprawozdania 
należy wypełnić. 

5. ARFP może zdecydować o udostępnieniu sprawozdania innym ODL jako przykład/ inspiracja 
w organizacji kolejnych szkoleń dla beneficjentów. 

 

Załączniki: 
1. Formularz wniosku 
2. Formularz sprawozdania 

http://dzialajlokalnie.pl/strefa-odl
mailto:wnioski@dzialajlokalnie.pl

