Załącznik nr 2 do Uchwały nr 4/IV/2018 z dnia 2 grudnia 2018
w sprawie konkursów grantowych związanych z HAZ 2019

GRANT PROGRAMOWY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP
NA HAZ 2019
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WARUNKI DOFINANSOWANIA

Grant programowy Chorągwi Stołecznej na HAZ 2019 jest skierowany do środowisk Chorągwi Stołecznej
ZHP realizujących zimowe formy programowe i szkoleniowe adresowane do kadry drużyn i szczepów
(np. kurs zastępowych, przybocznych, itp.), podczas Harcerskiej Akcji Zimowej w 2019 roku.
Główne cele:
 wspieranie atrakcyjnych i przemyślanych, opartych o metodę harcerską programów drużyn,
 wzmocnienie pracy metodycznej drużyn, gromad i środowisk,
 wzrost jakości przedsięwzięć programowych.
Programy mogą zostać dofinansowane kwotą do 1500 zł. Pełna pula grantów wynosi 15000 zł.
Kryteria, jakie muszą zostać spełnione:
 w atrakcyjnej formie realizowanie celów wychowawczych odpowiadających na potrzeby odbiorców
i środowiska;
 zastosowanie metody harcerskiej w zaplanowanych działaniach oraz wykorzystanie harcerskich
narzędzi metodycznych adekwatnych do wieku zuchów/harcerzy;
 kształtowanie postaw wynikających z Prawa Harcerskiego;
 realizowanie wychowania do wartości;
 realizacja programu podczas Harcerskiej Akcji Zimowej.
Aby uzyskać grant należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wysłać program zimowiska na adres
choragiew@toleczna.zhp.pl do 31 grudnia 2018 r. do godziny 23:59. Link do formularza:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzbVN49gfIPtMr_5gc4
C4J9FUMzU1UUNOV0w0U0hCNFlLNDlBMlNQTlNTUi4u
Wysłać zgłoszenie można tylko z maila w domenie zhp.net.pl/zhp.pl po zalogowaniu się.
Warunkiem otrzymania grantu jest złożenie przez hufiec budżetu na rok 2019
u Skarbnika Chorągwi Stołecznej.
II.

ROZSTRZYGNIĘCIE GRANTU

1. Wnioski zostaną ocenione przez komisję, w skład której wchodzą chorągwiani metodycy.
2. Przebieg konkursu:
 do 31 grudnia 2018 r., godz. 23:59 – koniec składania wniosków,
 do 02 stycznia 2018 r. – potwierdzenie wpłynięcia wniosków,
 do 14 stycznia 2018 r. – rozstrzygnięcie grantu,
 do 16 stycznia 2018 r. - publikacja list nagrodzonych wniosków, uruchomienie środków
3. W przypadku nierozdysponowania pełnej puli pieniędzy Komenda Chorągwi zastrzega sobie prawo do
przeprowadzenia drugiej tury grantu bądź przekazania środków na grant programowy HAL 2019.
III. ROZLICZENIE DOFINANSOWANIA
1. Grant będzie rozliczany jako zaliczka chorągwiana dla osoby zgłaszającej.
2. Zaliczkę należy rozliczyć w terminie 21 dni od zakończenia formy HAZ w księgowości.
Wszelkie pytania należy kierować do biura chorągwi: choragiew@stoleczna.zhp.pl.

