
Przystań św. Mikołaja 
Coraz więcej dzieci, które musiały uciekać przed wojną w Ukrainie szuka 

schronienia w Polsce. Chcemy umożliwić im dalszą edukację i rozwój, 

roztoczyć nad nimi opiekę, a także tworzyć przyjazne miejsca integracji z 

rówieśnikami. 

Fundacja Świętego Mikołaja, która od trzech lat prowadzi stałe działania na 

rzecz dzieci z Ukrainy, chce stworzyć w Polsce sieć przyjaznych miejsc, w 

których dzieci z Ukrainy będą mogły spędzać czas, uczyć się, bawić, 

rozwijać swoje zainteresowania, a także otrzymać odpowiednie wsparcie. 

Takie miejsca chcemy nazywać Przystanią Świętego Mikołaja. 

NAZWA WNIOSKODAWCY 

* 

Podmiot ubiegający się o dotację 

Wybierz swoją odpowiedź 

* 

Adres korespondencyjny 

Wpisz adres 

* 

Województwo 

* 

Adres strony www i/lub konta na Facebooku 

Telefon kontaktowy 

Country 

Osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy 

(podpisujące umowę dotacyjną z Fundacją i odpowiedzialne za jej 

prawidłowe rozliczenie) 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu (osoba do kontaktu z 

Fundacją) 

Telefon do osoby odpowiedzialnej za realizację projektu 

Country 

* 

Adres email do osoby odpowiedzialnej za realizację projektu 

* 

Numer rachunku bankowego, na które ma zostać przekazana dotacja 

* 

Nazwa właściciela rachunku bankowego 

* 

Nazwa banku 

* 

Wskazanie głównego obszaru działania lokalnej Przystani Świętego 

Mikołaja 

Wybierz swoją odpowiedź 

* 

Planowany projekt na rzecz dzieci z Ukrainy (opisz dokładnie co planujesz 

zrobić) 

* 

Termin w którym chcesz zrealizować projekt 

W I naborze wniosków dotowane będą projekty realizowane od 15 kwietnia do 

31 sierpnia 2022 roku. 

Start Date End Date 

* 

Zakładana liczba dzieci objętych pomocą w ramach realizowanego projektu 

Wybierz swoją odpowiedź 

* 

Planowane rezultaty projektu (wymień w punktach jakie rezultaty chcesz 

osiągnąć realizując projekt) 

* 

Opisz czym już dysponujecie aby móc przeprowadzić projekt, a czego Wam 

brakuje, a więc dlaczego ubiegacie się o dotację (można wziąć pod uwagę 

zasoby lokalowe, kadrowe, wolontariuszy itp) 

* 

Opisz w jaki sposób chcecie dotrzeć z informacją o projekcie do dzieci i 

młodzieży z Ukrainy? 

* 

Opisz Wasze dotychczasowe najistotniejsze doświadczenie, które pozwoli 

dobrze przeprowadzić projekt. 

* 

Osoby ukraińskojęzyczne zaangażowane w realizacje projektu. Napisz ile i 

jakich osób znających język ukraiński potrzebujecie, a także jak planujecie 

nawiązać z nimi współpracę 

* 

Potrzebne wsparcie finansowe od Fundacji Świętego Mikołaja na realizację 

projektu (określ kwotę, o którą wnioskujecie w widełkach) 

Wybierz swoją odpowiedź 

* 

Wgraj preliminarz projektu 

Dodaj pliki 
* 

Uwagi i dodatkowe informacje 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych przez Fundację 

Świętego Mikołaja z siedzibą w Piasecznie przy ul. Przesmyckiego 40 do 

celów obsługi wniosku o dotację w programie organizowanym przez 

Fundację Świętego Mikołaja zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018.1000) oraz 

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Wybierz swoją odpowiedź 

* 

Oświadczam, że wnioskodawca jest w stanie zrealizować projekt opisany 

we wniosku. 

Wybierz swoją odpowiedź 

* 

Oświadczam, że wnioskodawca akceptuje zapisy regulaminu, podpisze 

umowę dotacyjną i złoży sprawozdanie z realizacji projektu. 

Wybierz swoją odpowiedź 

* 

Oświadczam, że zostałem/-am upoważniony do złożenia niniejszego 

wniosku o dotację przez organizację/instytucję 

Wybierz swoją odpowiedź 

* 

Zatwierdź 

Nigdy nie przesyłaj haseł za pośrednictwem formularzy monday.com 
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