W konkursie rozstrzygniętym w grudniu 2018 roku przyznano 25 dotacji na łączną kwotę 1 986 400
zł. Dotację zostaną przekazane w 2019 roku.
Dzika Polska, Warszawa
Kontynuacja społecznej kontroli zarządzania Puszczą Białowieską: sprawdzanie zgodności wyrębów i nasadzeń z
obowiązującym prawem (m.in. ze wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE, planem zadań ochronnych Natura
2000, wymogami UNESCO), przekazywanie informacji o ew. nieprawidłowościach instytucjom
międzynarodowym i środowisku naukowemu. Szkolenia zespołu i wolontariuszy, rozbudowa strony
internetowej, przygotowanie i uruchomienie działalności odpłatnej, pozyskiwanie funduszy. 100 000 zł
Fundacja AntySchematy 2, Tarnów
Działania na rzecz przełamywania negatywnych stereotypów dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych:
inicjatywy edukacyjne, opieka i inwentaryzacja cmentarzy żydowskich w woj. podkarpackim i małopolskim.
Szkolenia zespołu, modernizacja strony internetowej, pozyskiwanie nowych darczyńców, zakup sprzętu. 23 000
zł
Fundacja Centrum Badań Migracyjnych, Poznań
Prowadzenie Migrant Info Point w Poznaniu, oferującego cudzoziemcom pomoc prawną, poradnictwo
zawodowe i programy mentorskie, kursy języka polskiego, działania integracyjne, warsztaty
antydyskryminacyjne w poznańskich szkołach. Szkolenia zespołu, superwizje konsultantów, konsultantek i
prawniczek, opracowanie strategii pozyskiwania funduszy. 100 000 zł
Fundacja Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji krzyżowej ze względu na płeć, niepełnosprawność, wiek, monitorowanie
realizacji przepisów KPON, konsultowanie ustaw, kształcenie i sieciowanie selfadwokatów. Opracowanie i
wdrożenie planu rozwoju i pozyskiwania funduszy, przygotowanie materiałów informacyjnych, zakup sprzętu.
99 800 zł
Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Kraków
Monitoring decyzji administracyjnych gmin o odbiorze zwierząt ze względu na niehumanitarne traktowanie,
opracowanie raportu i rekomendacji, upowszechnienie wyników. Kampania społeczna „Głosuj dla zwierząt”
(zachęcająca wyborców do zbierania deklaracji polityków na temat ich stosunku do zagadnień prawnej ochrony
zwierząt). Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania, budowa narzędzi do e-mail marketingu, audyt
bezpieczeństwa przechowywanych danych, zakup laptopa. 100 000 zł
Fundacja Emic, Toruń
Świadczenie pomocy prawnej i psychologicznej cudzoziemcom, wspieranie ich na rynku pracy i w procesie
integracji z polskim społeczeństwem, nauka języka polskiego. Poszukiwanie funduszy wśród darczyńców
indywidualnych i instytucjonalnych, modernizacja strony internetowej, przygotowanie materiałów
informacyjnych oraz wzmocnienie działu księgowego. 98 000 zł
Fundacja ePaństwo, Mysiadło
Budowanie narzędzi technologicznych, umożliwiających obywatelom kontrolowanie instytucji publicznych
(m.in. mojePaństwo, Rejestrio, Sejmometr, Moje Prawo), działania rzecznicze służące zwiększeniu jawności w
życiu publicznym, inicjatywy łączące środowiska aktywistów społecznych i przedstawicieli branży IT.
Przygotowanie dla instytucji komercyjnych płatnej usługi dostępu do zaawansowanych danych z rejestrów
publicznych, prowadzenie kampanii społecznych w Internecie zachęcających użytkowników bezpłatnych
narzędzi do przekazywania darowizn. 99 000 zł
Fundacja Feminoteka, Warszawa
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej: prowadzenie
telefonu interwencyjnego (porady prawne i psychologiczne), szkolenia i warsztaty dla kobiety i dziewcząt oraz
pracowników pomocy społecznej i lekarzy, prowadzenie Antyprzemocowej Sieci Kobiet, koordynacja
ogólnopolskiej akcji One Billion Rising i działania antyprzemocowe na Pol’nRock Festiwal. Poszukiwanie nowych
źródeł finansowania, szkolenia i superwizje zespołu. 100 000 zł
Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW, Konstancin-Jeziorna

Przeciwdziałanie dyskryminacji wobec uchodźców, migrantów oraz przedstawicieli mniejszości narodowych,
etnicznych i kulturowych: organizacja Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajmy się” adresowanego do dzieci i
młodzieży w wieku szkolnym. Konkurs na uczniowskie projekty realizowane w zespołach, w skład których będą
wchodzić przedstawiciele grup mniejszościowych. 60 000 zł
Fundacja Nasz Wybór, Warszawa
Przeciwdziałanie dyskryminacji i wsparcie dla migrantów z Ukrainy: poradnictwo prawne, integracyjne i
zawodowe; organizacja szkoleń i debat, monitorowanie sytuacji pracowników ukraińskich na polskim rynku
pracy. Szkolenia zespołu, opracowanie planu finansowania Fundacji z prywatnych darowizn, działalności
odpłatnej i gospodarczej. 100 000 zł
Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa
Monitoring opieki okołoporodowej pod kątem stosowania przemocy wobec kobiet na oddziałach położniczych
prowadzony z pomocą aktywistów lokalnych, działania na rzecz wdrożenia Standardu Organizacyjnego Opieki
Okołoporodowej oraz rekomendacji wynikających z przeprowadzonych monitoringów, porady prawne dla
kobiet, interwencje w przypadku naruszania ich praw przez szpitale. Pozyskiwanie nowych źródeł finansowania
od prywatnych darczyńców. 100 000 zł
Fundacja Wiedzieć Więcej, Kędzierzyn-Koźle
Monitoring polityki środowiskowej, wydatkowania środków publicznych na promocję i budżetu obywatelskiego
oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych w Kędzierzynie-Koźlu. Wynajęcie, remont i wyposażenie lokalu,
przygotowanie do prowadzenia działalności odpłatnej. 70 000 zł
Fundacja Wolności, Lublin
Monitoring przestrzegania prawa i racjonalności wydatków administracji publicznej w woj. lubelskim,
podejmowanie interwencji dotyczących korupcji i marnotrawstwa, prowadzenie serwisu z danymi o pracy
radnych (lublin.mamprawowiedziec.pl), podsumowanie monitoringu samorządowej kampanii wyborczej oraz
monitoring wyborów do rad dzielnic. Poszukiwanie źródeł finansowania, aktualizacja strategii rozwoju,
poprawa komunikacji, zakup sprzętu. 94 000 zł
Fundusz Feministyczny, Warszawa
Wspieranie ruchu feministycznego poprzez przyznawanie mini-grantów na inicjatywy wzmacniające kobiety,
budowanie społeczności feministycznej wokół Funduszu. Działania promocyjne i pozyskiwanie funduszy. 70 000
zł
Instytut Działań Miejskich, Białystok
Monitoring prac Rady Miasta i prezydenta Białegostoku, organizacja debat na temat lokalnych problemów z
udziałem radnych i ekspertów. Działania komunikacyjne, zakup sprzętu. 48 600 zł
Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet, Koszalin
Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet: poradnictwo prawne i psychologiczne, organizacja
koszalińsko-mieleńskich edycji One Billion Rising i Regionalnego Kongresu Kobiet, prowadzenie Kawiarni
Obywatelskich, działania równościowe na rynku pracy i edukacyjne w szkołach. Szkolenia zespołu, opracowanie
planu rozwoju, przygotowanie strony internetowej i materiałów promocyjnych, wyposażenie biura. 50 000 zł
Stowarzyszenie 61, Warszawa
Aktualizowanie i upublicznianie danych o osobach pełniących funkcje publiczne, prowadzenie serwisu
MamPrawoWiedziec.pl, publikacja tekstów analitycznych na podstawie zebranych danych, współpraca z
serwisami lokalnymi, działania edukacyjno-aktywizujące dla obywateli. Opracowanie strategii i przygotowanie
do uruchomienia działalności odpłatnej, szkolenia zespołu, działania promocyjne. 100 000 zł
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice
Monitoring polityki senioralnej, budżetów obywatelskich oraz realizacji Konwencji o prawach osób
niepełnosprawnych, prowadzenie portalu InfoKatowice.pl, organizowanie społecznościowe, wsparcie grup i
organizacji pozarządowych zajmujących się strażnictwem i partycypacją oraz lokalnych mediów. Działania
komunikacyjne, poszukiwanie nowych źródeł finansowania, rozwinięcie oferty działalności odpłatnej. 100 000 zł

Stowarzyszenie Głos Kociewia, Starogard Gdański
Monitoring pracy Rady Miasta i Powiatu, działalności spółek miejskich i Straży Miejskiej, realizacji budżetu
obywatelskiego oraz stworzenie przystępnej prezentacji budżetu miasta. Szkolenia zespołu, stworzenie strony
internetowej, zakup sprzętów. 41 600 zł
Stowarzyszenie na rzecz Niepełnosprawnych SPES, Katowice
Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób z niepełnosprawnościami, monitoring
ustawodawstwa dotyczącego OzN, interwencje i działania rzecznicze. Szkolenia zespołu, działania promocyjne,
stworzenie nowej strony internetowej. 61 000 zł
Stowarzyszenie Obrony Samorządności - Na Swoim, Dobrzeń Wielki
Monitorowanie nieprawidłowości w zmianach granic administracyjnych gmin i stworzenie bazy informacji na
temat konkretnych przypadków, popularyzacja zgromadzonej wiedzy wśród samorządowców z całej Polski. 46
000 zł
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Warszawa
Działania edukacyjne dotyczące praw człowieka i wolności obywatelskich, roli konstytucji w utrzymaniu ustroju
demokratycznego i roli sędziów w wymiarze sprawiedliwości: przygotowanie materiałów informacyjnych, udział
w popularnych festiwalach muzycznych i targach książki. 95 000 zł
Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Kraków
Przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami (poradnictwo, wsparcie,
szkolenia dla kobiet), działania rzecznicze, współpraca z instytucjami publicznymi pracującymi w dziedzinie
bezpieczeństwa, zdrowia i pomocy społecznej na rzecz ich dostosowania do potrzeb kobiet z
niepełnosprawnościami. Przygotowanie strategii rozwoju i komunikacji, pozyskiwanie źródeł finansowania,
zakup sprzętów. 80 400 zł
Stowarzyszenie Tęczowe Opole, Brzeg
Utworzenie Centrum Tęczowe Opole, bezpiecznego miejsca spotkań osób LGBTQIA, szkoleń
antydyskryminacyjnych oraz porad prawnych i psychologicznych dla osób doświadczających dyskryminacji i
przemocy. Wynajem lokalu, szkolenia członków i członkiń oraz stworzenie strony internetowej. 50 000 zł
Stowarzyszenie Tęczówka, Katowice
Prowadzenie Centrum Społecznościowego, w którym działają m.in. grupy wsparcia dla osób LGBTQIA oraz
prowadzone jest poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób doświadczających dyskryminacji. Pozyskiwanie
nowych źródeł finansowania, działania promocyjne, renowacja lokalu, badanie potrzeb osób korzystających z
Centrum. 100 000 zł

