ZASADY WYBORU INICJATYW DLA MIESZKAŃCÓW
REALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU

HARCERKI I HARCERZE ŁĄCZĄ MIASTO W 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


Czym jest projekt „Harcerki i harcerze łączą miasto w 100lecie odzyskania przez
Polskę niepodległości”? Jakie inicjatywy dla mieszkańców chcemy wesprzeć?
Projekt „Harcerki i harcerze łączą miasto w 100lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości” jest realizowany wspólnie 4 organizacje harcerskie działające w Warszawie w
ramach którego podejmujemy działania związane z uczczeniem odzyskania i utrzymania
państwowości przez nasz kraj oraz prowadzimy edukację obywatelską wzmacniająca
poczucie odpowiedzialności za państwo. Jednym z elementów tego programu jest organizacja
dla społeczności lokalnych w których działają harcerki i harcerze z naszych organizacji
wydarzeń nawiązujących swoją tematyka do państwowości Polski.
Jednak zależy nam, aby tematycznie Wasze inicjatywy nawiązywały nie tylko do
wydarzeń sprzed 100 lat, ale bardziej chodzi nam o działania odnoszące się do
współczesnego pojmowania patriotyzmu i inicjatywy związane z aktualnymi postawami
odpowiedzialności obywatelskiej.
Wszystkie inicjatywy musza być zrealizowane na terenie Warszawy w dniach 15
października -30 listopada 2018 roku.
Możecie się ubiegać o dotację w kwocie 1000 zł. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach może to być kwota wyższa, ale dotyczy to inicjatyw o szerokim zasięgu i dużej
liczbie odbiorców.


Kto może ubiegać się o przyznanie prawa do realizacji inicjatywy w ramach
projektu i przyznanie dotacji na ten cel?
O prawo realizacji projektu i dotację mogą ubiegać się jednostki organizacyjne z 4
organizacji harcerskich biorących udział w programie czyli zastępy, drużyny, szczepy bądź
inne jednostki jakie w nich występują.


W jaki sposób można wziąć udział w konkursie i ubiegać się o dotacje?

 Wniosek konkursowy:
Podstawą, jaką musicie spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie, jest złożenie
wypełnionego wniosku. Jest on dostępny w formacie Word w Waszych macierzystych
komendach hufców.
Wypełniony wniosek, zapisany w formacie. PDF, będziecie mogli złożyć przez Internet,
przesyłając go na adres – ……………….. Innym sposobem złożenia wniosku jest
wydrukowanie go i osobiste złożenie w siedzibie jednej z naszych organizacji.
Ponieważ nie będziemy w stanie dofinansować wszystkich nadesłanych inicjatyw,
dlatego wyboru tych, które dostaną wsparcie, dokona komisja w drodze konkursu.
 Terminy składania wniosków i realizacji inicjatyw:
Wnioski można składać do 1 do 15 października 2018 r.
Komisja konkursowa poda listę inicjatyw wytypowanych do realizacji do dnia 18
października.
Wszystkie inicjatywy muszą być zrealizowane na terenie Warszawy w dniach 15
października - 30 listopada 2018 roku.

 Komisja konkursowa:
Ze względu na to, że zależy nam, aby zostały zrealizowane najlepsze Wasze pomysły
a nie będziemy mogli zrealizować ich wszystkich, wyboru najlepszych dokona komisja
konkursowa składające się z po jednym przedstawicielu z każdej organizacji biorącej udział w
projekcie oraz z przedstawiciela miasta st. Warszawa. Komisja konkursowa poda listę inicjatyw
wytypowanych do realizacji do dnia 18 października 2018 r.
 Kryteria jakimi będzie się kierować komisja:
Przy wyborze inicjatyw do realizacji i dofinansowania będziemy się zwracać uwagę na:
 walory wychowawcze – rozważymy czy Wasza inicjatywa będzie zmierzała do
kształtowania postaw obywatelskich i zachowań budujących wspólnotę oraz będzie
zgodna z ideami prawa i przyrzeczenia harcerskiego
 liczbę uczestników harcerek i harcerzy biorących udział w programie jak i planowanej
liczbie odbiorców
 miejsce realizacji inicjatywy – zależy nam aby nie obywały się one tylko w centralnych
dzielnicach miasta, oraz preferowane będą też wydarzenia kierowane do społeczności
pozaszkolnej.


Co należy zrobić po zakwalifikowaniu Waszej inicjatywy do realizacji i przyznaniu
dotacji?

Po 17 października, gdy już będziecie wiedzieć, że Wasza inicjatywa została wybrana i
przyznano jej dotację, będziecie mogli przystąpić do przygotowań do jej przeprowadzenia.
Pomoc w jej przeprowadzeniu oraz środki potrzebne do jej realizacji dostaniecie od Waszych
przełożonych harcerskich, a faktury dokumentujące wydatki będziecie brać zgodnie z
zasadami przyjętymi w Waszych organizacjach.
 Informacja i promocja inicjatyw
Będziemy chcieli promować Wasze działania, tak aby informacje o nim trafiła do Waszych
potencjalnych odbiorców oraz do innych mieszkańców Warszawy. W tym celu zgłosimy opis
Waszych inicjatyw wraz z terminem i miejscem ich realizacji do Domu Spotkań z Historią, tak
aby znalazły się w informatorze imprez związanych z obchodami 100lcia odzyskania przez
Polskę Niepodległości. W związku z tym będziemy oczekiwać od Was informacji o wszelkich
zmianach w zakresie, miejscu i terminie realizacji Waszych inicjatyw. Informacje te powinniście
niezwłocznie przesyłać do komendantów swoich hufców w oni do koordynatorów projektu w
Waszych organizacjach.
Dostaniecie też plakaty, jednolite dla wszystkich organizacji, z miejscem na wpisanie informacji
o Waszych działaniach, oraz kokardy narodowe do rozdawania mieszkańcom.
 Sprawozdania i rozliczenia
W przebiegu przeprowadzonych przez Was inicjatywy oczekujemy sprawozdania i rozliczenia.
Raport powinien zawierać opis przebiegu imprezy, zmiany jakie zaszły w stosunku do planów,
oraz zdjęcia. Rozliczenie finansowe wykonujecie zgodnie z zasadami przyjętymi w Waszych
organizacjach. Sprawozdania wraz ze zdjęciami oraz rozliczenia finansowe składacie do
koordynatorów projektu „ Harcerki i harcerze łączą miasto w 100lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości” w Waszych organizacjach.
Życzymy wielu pomysłów i udanych realizacji
Czuwaj!
Zespół koordynatorów

