
 

 

WSPÓŁdziałamy! Ruszył konkurs Funduszu 
Obywatelskiego im. Henryka Wujca na inicjatywy 

społeczne uchodźców i uchodźczyń w Polsce 

 
Warszawa, 5 października 2022 

Nowy konkurs Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca 
„WSPÓŁdziałamy!” ukierunkowany jest na samostanowienie i wzmacnianie 
sprawczości uchodźców oraz współpracę ze społecznością lokalną, polskim 
społeczeństwem. Adresatami i bezpośrednimi beneficjentami konkursu są 
osoby uchodźcze. W ramach konkursu o wsparcie od Funduszu 
Obywatelskiego mogą ubiegać się zarówno organizacje społeczne, w których 
działania prowadzą osoby uchodźcze, jak i nieformalne grupy osób 
uchodźczych. Wnioski konkursowe można składać do 21 października. 
Budżet konkursu wynosi 100 000 zł.  

Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw podejmowanych przez osoby uchodźcze na 
rzecz innych uchodźców/uchodźczyń przebywających w Polsce lub na rzecz 
lokalnych społeczności, w których przebywają. Fakt, że to sami uchodźcy mogą 
zaproponować i potem realizować projekty jest wyjątkowy, jeśli chodzi o modele 
wsparcia osób w kryzysie uchodźczym. Najczęściej to organizacje pomocowe 
decydują o obszarach i narzędziach wsparcia, a sprawczość samych uchodźców jest 
w tych kwestiach mniejsza.  
 
Wobec deficytów polityki migracyjnej w Polsce, organizacje społeczne starają się 
zagospodarowywać obszary, które wymagają interwencji i proponować instrumenty, 
które są zgodne ze standardami praw człowieka, inkluzywne i wspierają zarówno 
krótko-, jak i długoterminową integrację osób do Polski przybywających.  
 
„Poprzez konkurs <<WSPÓŁdziałamy>> chcemy wspierać samoorganizację osób 
uchodźczych, wychodząc z założenia, że one same wiedzą najlepiej o potrzebach 
osób w podobnym położeniu i, mając podobne doświadczenia, mogą wspierać się 
wzajemnie. Chcemy też dać możliwość uchodźcom i uchodźczyniom wyjścia z 
pomysłami na działania lokalne, inicjatywami skierowanymi do polskiego 
społeczeństwa, wspomagającymi integrację, współpracę i wzajemne poznawanie 
się oraz wspólne działania na rzecz dobra wspólnego” – mówi Julia Brykczyńska, 
dyrektorka Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.  
 
„W Funduszu Obywatelskim im. Henryka Wujca od samego początku wspieramy 
działania na rzecz migrantów i osób uchodźczych. Pomoc migrantom i uchodźcom z 
Ukrainy to w portfolio Funduszu  już ponad 25 projektów - z czego tylko w ostatnim, 
najtrudniejszym roku, wsparliśmy aż 20 różnych inicjatyw. Od początku wspieramy 
również organizacje działające na granicy polsko-białoruskiej czy pomagające 
uchodźcom z Afganistanu przybyłym w ramach ewakuacji rządowej. W tym 
ostatnim wypadku wspomagamy finansowo np. funkcjonowanie Biura Wspierania 
Studentów Uchodźców, które umożliwia młodym ludziom naukę języka polskiego w 
celu ukończenia studiów w Polsce” – mówi Julia Brykczyńska. Wsparcie w ramach 
konkursu <<Współdziałamy>> jest kierowane do uchodźców z Ukrainy, ale także do 



 

osób uchodźczych z innych miejsc. „Po raz pierwszy formularz konkursowy 
udostępniliśmy aż w 5 językach: polskim, angielskim, białoruskim, rosyjskim i 
ukraińskim” – dodaje Julia Brykczyńska.  

Do zgłaszania inicjatyw w konkursie organizator, Fundusz Obywatelski im. Henryka 
Wujca zaprasza:  

- osoby uchodźcze działające w grupach nieformalnych (mogą ubiegać się o wsparcie 
do 3 500 zł), 

- organizacje (stowarzyszenia, fundacje), w których władzach zasiadają m.in. osoby 
uchodźcze i w których działania prowadzą osoby uchodźcze, (wsparcie do 10 000 
zł), 

- lokalne organizacje mniejszości narodowych lub etnicznych lub lokalne organizacje 
migranckie (lub lokalne oddziały takich organizacji ogólnopolskich), w których 
działania prowadzą osoby uchodźcze (wsparcie do 10 000 zł).  
 
Wnioski o wsparcie finansowe w ramach konkursu można nadsyłać do 21 
października b.r. do godz. 14:00. Wyniki konkursu Fundusz Obywatelski im. Henryka 
Wujca planuje ogłosić do 30 listopada 2022 r.  
 
Partnerem merytorycznym konkursu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji.  
 
Więcej informacji dostępnych na stronie: funduszobywatelski.pl/konkurs/  
Z projektami Funduszu Obywatelskiego realizowanymi na rzecz osób uchodźczych z 
Ukrainy można zapoznać się na stronie: funduszobywatelski.pl/ukraina/. Więcej o 
inicjatywach wspieranych przez Fundusz dzięki środkom przekazanym przez 
obywatelki i obywateli: funduszobywatelski.pl/inicjatywy/  
 

Kontakt dla mediów: 

Monika Zagórska 

monika.zagorska@funduszobywatelski.pl 

+48 609 793 927 

O Funduszu Obywatelskim im. Henryka Wujca 

Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca jest jedynym funduszem w Polsce, który 
działa w oparciu o środki pozyskane wyłącznie od obywateli i obywatelek. 
Finansuje wartościowe inicjatywy obywatelskie i pomaga rozwijać działania 
podejmowane przez lokalne aktywistki i aktywistów oraz organizacje społeczne. 
Działa zwinnie i mądrze na rzecz fajniejszej, lepszej, bardziej obywatelskiej 
Polski. Wspiera tych, którzy bronią praw obywatelskich i patrzą władzy na ręce. 

Znajdź nas na: funduszobywatelski.pl facebook.com/FunduszObywatelski  
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