Fundacja BGK wspiera edukację najmłodszych: VII edycja konkursu
grantowego „Na dobry początek!”
Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego rozpoczyna nabór wniosków w VII edycji konkursu
grantowego „Na dobry początek!”. Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych
i wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci
wiejskich w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. O dofinansowanie projektów
edukacyjnych dla dzieci w wieku 2 - 8 lat mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia,
ośrodki kultury i biblioteki publiczne z siedzibą na terenach wiejskich lub
w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Można wygrać dotacje w wysokości od 3 do 10 tys. zł na przygotowanie i prowadzenie zajęć
dla dzieci, zakup pomocy dydaktycznych, zakup sprzętu lub wyposażenia związanego
z realizowanym projektem (do 10% kwoty dofinansowania), porady specjalistyczne dla
dzieci oraz warsztaty dla rodziców. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości
10% dofinansowania.
Projekty można zgłaszać w 2 ścieżkach: I – grupa docelowa: dzieci w wieku 2-8 lat
mieszkające na wsiach i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców, uczestniczące
w edukacji przedszkolnej lub szkolnej oraz ścieżka II – dzieci w wieku 2-4 lat z terenów
wiejskich i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie są objęte edukacją przedszkolną.
W ramach programu „Na dobry początek!” Fundacja BGK wsparła dotychczas realizację
146 projektów edukacyjnych, przeznaczając na ten cel niemal 1,3 mln zł. 4900 dzieci wzięło
udział w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, sportowych czy
związanych z poznawaniem środowiska naturalnego. Przykłady zrealizowanych projektów
i lista projektów dofinansowanych w VI edycji programu „Na dobry początek!” dostępne są
w raporcie rocznym Fundacji BGK 2013.
Jak wziąć udział w konkursie
Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej
poprzez formularz wniosków online. Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2014
roku.

Fundacja BGK
Misją Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego jest tworzenie przyjaznego i inspirującego
otoczenia do rozwoju dzieci i młodzieży. Fundacja BGK realizuje programy zaangażowania
społecznego w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego. Koncentruje swoje działania na
wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, budowaniu kapitału społecznego oraz
popularyzacji idei wolontariatu. Fundacja BGK prowadzi konkurs grantowy „Na dobry
początek!” i program wolontariatu pracowniczego „Wolontariat jest super!”. Jest partnerem
programu Stypendiów Pomostowych i programu edukacji obywatelskiej „Młody Obywatel”.
Więcej informacji
Zapraszamy na stronę www.fundacjabgk.pl
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