
 

 

 

 

 

 

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU zapraszają organizacje 
pozarządowe do Programu „Wolontariat Rodzinny - lokalnie” 

 

Dostrzegacie potrzebę, którą należy zaspokoić lub problem, który należy rozwiązać? Wspólnie 

stwórzcie projekt, w który włączą się wolontariacko całe rodziny i zgłoście go do Programu 

„Wolontariat Rodzinny – lokalnie”. W Programie przewidziane jest wsparcie finansowe  

w wysokości do 7 000 zł oraz możliwość konsultacji z ekspertami. Rozpoczęcie naboru wniosków 

już 2 marca 2015 r. 

Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to wsparcie wolontariackiego zaangażowania rodzin na 

rzecz środowisk lokalnych. To odpowiedź na problem braku czasu spędzanego z rodziną w sposób 

wartościowy, a także na potrzeby lokalnych społeczności, które pragną pozytywnej zmiany. 

Zachęcamy do nawiązywania lokalnej współpracy na rzecz rozwoju wolontariatu rodzin – połączenia 

organizacji pozarządowej i instytucji samorządowej we wspólnych działaniach projektowych.  

 

Rodzina jest najważniejszą, podstawową wspólnotą społeczną. Poprzez Program „Wolontariat 

Rodzinny – lokalnie” Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU pragnie rozwijać koalicje 

na rzecz rozwoju wolontariatu rodzinnego w całej Polsce.  

 

Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” jest kontynuacją prowadzonych przez Fundację PZU  

i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce działań na rzecz rozwoju działań społecznych rodzin. W 2014 

r. w ramach 18 projektów polskie rodziny zmieniły lokalne społeczności na lepsze - dzięki nim 

powstały nowe miejsca spotkań – place zabaw, skwery, osiedlowe i przyszkolne ogrody, odbyły się 

inspirujące spotkania – rodzinne, charytatywne spacery, warsztaty, rajdy rowerowe, spotkania 

integracyjne. Powstała pierwsza lokalna noc muzeów i piknik historyczny. W projekty zaangażowało 

się prawie 600 wolontariuszy, działając na rzecz ponad 5 tys. odbiorców. W II edycji program 

„Wolontariat Rodzinny – lokalnie” połączy organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i rodziny we 

wspólnych działaniach na rzecz najbliższego otoczenia.  

 

W roku 2015 w Programie wybranych zostanie 15 laureatów, którzy realizować będą projekty 

wolontariatu rodzinnego.  

 

Szczegółowe informacje na stronie Programu www.wolontariatrodzinny.pl.  

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca! 

 

Kontakt: Beata Borowiecka, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, b.borowiecka@filantropia.org.pl  

http://www.wolontariatrodzinny.pl/
mailto:b.borowiecka@filantropia.org.pl

