Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków do programu Pajacyk –
Pomoc Psychospołeczna na rok 2022
Wnioski konkursowe można składać od 22 lutego do 20 marca za pośrednictwem
platformy Witkac.pl
Okres realizacji projektów: od 1 maja do 30 listopada 2022
Podmiotami uprawnionymi do udziału w Konkursie są organizacje pozarządowe w
rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie oraz kościelne osoby prawne, kościelne jednostki
organizacyjne i spółdzielnie socjalne, które posiadają doświadczenie w realizacji
działań na rzecz dzieci i młodzieży, a realizowane przez nie cele statutowe
pokrywają się z celami Programu Pajacyk Pomoc Psychospołeczna.
Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacyk jest
właściwie wypełniony formularz wniosku.
Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę Witkac.pl
link: https://witkac.pl/#/contest/view/20597
Aby złożyć ofertę niezbędne jest założenie konta na platformie Witkac.pl.
Instrukcja tworzenia konta dostępna tutaj: https://witkac.pl/content/instrukcje/2.instrukcjatworzenia-konta-09-2019.pdf

W ramach Programu dofinansowane zostaną inicjatywy lokalne i projekty, które
przyczyniają się do realizacji celu głównego Programu.
Program Pajacyk Pomoc Psychospołeczna ma na celu profilaktykę problemów
zdrowia psychicznego i polepszenie dobrostanu psychologicznego oraz sytuacji
dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych i wychowujących się w
warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.
Cele szczegółowe Programu:
1. zwiększenie dostępu do ogólnego i specjalistycznego wsparcia
psychologicznego i psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w kryzysie,
2. zwiększenie kompetencji i umiejętności życiowych oraz społecznych dzieci i
młodzieży w obliczu trudności w funkcjonowaniu w dewaforyzowanym
środowisku mających na celu wykorzystanie osobistych zasobów do radzenia
sobie w sytuacjach kryzysowych i konfliktach,
3. zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży do informacji o działaniach
profilaktycznych i konstruktywnych sposobach radzenia sobie w kryzysie,
4. zwiększenie wiedzy i umiejętności rodziców i opiekunów, nauczycieli i
pracowników organizacji o problemach dzieci i młodzieży.
5. poprawa w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży w obliczu wyzwań związanych
z pochodzeniem i życiem w środowiskach defaworyzowanych oraz

wychowywaniem się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego
rozwoju.
Maksymalna kwota dotacji: 50 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera Regulamin Programu, można
go znaleźć tu: https://www.pajacyk.pl/nabor/
W sprawach związanych z prawidłowym wypełnianiem wniosków można
kontaktować się telefonicznie z Magdaleną Jaranowską, Koordynatorką Programu
Pajacyk pod nr telefonu 501 752 160 lub droga mailową pajacyk@pah.org.pl
Wypełnienie wniosku i przesłanie go do Fundacji nie gwarantuje otrzymania
dofinansowania.
Pełna lista organizacji zakwalifikowanych do programu zostanie opublikowana na
stronie internetowej www.pajacyk.pl 11 kwietnia 2022 roku.
Program Pajacyk - pomoc psychospołeczna jest odrębnym działaniem w
stosunku do programu Pajacyk - pomoc żywnościowa.

