II EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO

„TU MIESZKAM,
TU ZMIENIAM”

Wrocław, 8 czerwca 2015 r.
Szanowni Państwo,
W imieniu Banku Zachodniego WBK należącego do Grupy Santander mam przyjemność poinformować
o kontynuowaniu – rozpoczętej w ubiegłym roku – wyjątkowej inicjatywy społecznej – Konkursu grantowego pod
hasłem „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM”. Program, organizowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK we
współpracy z Bankiem, daje szanse lokalnym fundacjom, stowarzyszeniom oraz społecznikom na otrzymanie jednego
z 300 grantów, którymi chcemy wesprzeć najciekawsze projekty lokalne. Bank przeznaczył na ten cel 1,5 miliona złotych.
W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby, które mają pomysł na konkretną zmianę w swojej okolicy i zgłoszą
go za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia czy pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły,
domu kultury czy innej instytucji samorządowej. Na zgłoszone projekty będzie można głosować również internetowo,
dlatego liczymy na duże zaangażowanie mieszkańców.
Projekty można zgłaszać poprzez aplikację internetową na stronie bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam w terminie od
22 maja do 26 lipca 2015 r. Realizacja 25 najlepszych inicjatyw lokalnych zostanie wsparta grantami w wysokości
10.000 zł. Ponadto Bank dofinansuje 50 projektów kwotą po 7.000 zł i 225 projektów kwotą po 4.000 zł każdy.
Formuła „Tu mieszkam, tu zmieniam” promuje działanie na rzecz projektów usprawniających życie w lokalnych
społecznościach, wprowadzających realne, odczuwalne zmiany. Nasz program stawia na integrację środowisk lokalnych
przy realizacji wspólnych pomysłów. Mogą one dotyczyć wielu aspektów życia mieszkańców: tworzenia i wyposażenia
miejsc wspólnych, bibliotek, placów zabaw, parków, izb pamięci. Chcemy promować działania na rzecz ochrony
zabytków i lokalnej historii, ochrony środowiska, pogłębiania więzi lokalnych, integracji międzypokoleniowej.

Szczegóły konkursu
bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A.
Projekty konkursowe przyjmowane są w terminie od 22 maja do 26 lipca 2015 roku. Granty przyznane zostaną instytucjom lub organizacjom społecznym posiadającym osobowość
prawną, nie są przyznawane podmiotom komercyjnym oraz indywidualnym osobom fizycznym. Regulamin oraz szczegóły konkursu “Tu mieszkam, tu zmieniam” – druga edycja
są dostępne na stronach: bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam oraz fundacja.bzwbk.pl.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w nagłośnieniu naszej inicjatywy. Cieszylibyśmy się, gdyby
udostępnili Państwo informacje o programie „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” na Państwa stronie internetowej,
w wysyłanych komunikatach, newsletterach czy biuletynach. Materiały do pobrania, regulamin oraz szczegóły konkursu
znajdą Państwo na specjalnej podstronie internetowej bzwbk.pl/tumieszkamtuzmieniam.
Bank Zachodni WBK od lat chętnie angażuje się w działania wspierające społeczności lokalne, w których działa na
co dzień. Ubiegłoroczna edycja projektu społecznego „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM” pozwoliła na zmiany w blisko
250 miejscach w Polsce. Dofinansowaliśmy powstanie lub modernizację placów zabaw, dworców, bibliotek, miejsc
pamięci, wsparliśmy ochronę środowiska naturalnego – integrując jednocześnie lokalne społeczności wokół realizacji
tych przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że także Państwa społeczność stanie się beneficjentem tej nowatorskiej inicjatywy.
Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy zdziałać jeszcze więcej dla dobra Państwa miejscowości i jej mieszkańców.
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości związane z uczestnictwem w konkursie. Czekamy na nie pod
adresem e-mail: fundacja@bzwbk.pl

Z poważaniem,

Teresa Notz
Dyrektor ds. kontaktów społecznych

Bank Zachodni WBK należy do międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 100 mln klientów,
w 14 tysiącach oddziałów, w 30 krajach świata. Grupa jest obecna w Europie m.in. Hiszpanii, Polsce oraz
w obu Amerykach. To właśnie w różnorodności rynków można odnaleźć niezwykły potencjał, dzięki któremu
Grupa Santander wyróżnia się na tle innych globalnych banków również swoim zaangażowaniem w działania
prospołeczne m.in. prowadzi największy w świecie program współpracy z uczelniami i studentami pod nazwą
Santander Universidades. W ramach tego programu ponad tysiąc szkół wyższych z całego świata otrzymało
w sumie 1 mld euro na projekty naukowe. Akcje marketingowe Grupy Santander są wspierane przez m.in.
legendę piłkarskiego świata – Pele oraz dwukrotnego Mistrza Świata Formuły 1 – Fernando Alonso.
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