
ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Czym jest program “Aktywna warszawska 
młodzież”? Jakie inicjatywy chcemy wspierać?

Aktywna warszawska młodzież
W PROGRAMIE

Aktywna warszawska młodzież to program skierowany do młodzieży szkół gimnaz-
jalnych i ponadgimnazjalnych, dla grup formalnych (kółka zainteresowań, kluby  
szkolne) jak i nieformalnych (grupa osób która ma wspólny pomysł). Celem progra-
mu jest wspieranie doradczo oraz finansowo wyżej wymienionych grup  w realizacji 
projektów angażujących najbliższe otoczenie.  Wierzymy bardzo w to, że młodzi 
ludzie mają dobre pomysły na integrację najbliższego otoczenia albo poprawę 
wyglądu najbliższej okolicy. Jeśli Tobie i twoim znajomym brakuje czegoś na osiedlu, 
podwórku (ławki do siedzenia, ogródka warzywnego, toru do jazdy na deskorolce), 
jeśli uważasz, że mieszkańcy Twojej najbliższej okolicy są mało aktywni – weź inicjat-
ywę w swoje ręce.

Dzięki naszemu programowi możesz zorganizować piknik, turniej gier planszowych,
wspólne tworzenie ogródka warzywnego albo zakupić coś, co zmieni Twoje naj-
bliższe otoczenie.

Przedstaw nam swój pomysł a my pomożemy ci go zrealizować oraz przekażemy 
granty w wysokości do 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Będziemy wspierać te 
działania, których realizacja zajmie max. 64 dni kalendarzowe (około
2 miesiące).



Kto może ubiegać się o dotację?

W jaki sposób można uzyskać dotację?

Żeby wziąć udział w programie musicie:

1. Stworzyć grupę osób (minimum 3 osoby) złożoną z młodzieży w wieku
gimnazjalnym albo ponadgimnazjalnym.

2. W grupie nie może być osób ze Szkół Podstawowych.

3. W grupie mogą być osoby dorosłe, jednak ich liczba nie może przekroczyć 50%-
towego składu całej grupy (np. w grupie 8-osobowej, dorosłych może być do 4
osób).

4. Możecie być grupą znajomych z podwórka (nieformalna grupa młodzieży) albo
możecie stanowić bardziej formalną grupę (szkolne koło zainteresowań, drużyna
harcerska).

①	 	 KROK PIERWSZY: Prześlij nam swój film o pomyśle

Podstawą, jaką musicie spełnić, aby ubiegać się o dofinansowanie, jest wysłanie na 
adres mailowy  edyta.oldak@wwarszawie.org.pl  lub  my@wwarszawie.org.pl 
krótkiego filmiku, w którym mówicie nam o swoim pomyśle. Filmik możecie nakręcić 
telefonem komórkowym, przy użyciu najprostszych, dostępnych narzędzi.
PAMIĘTAJ! Nie będziemy oceniać jakości artystycznej filmu ale Wasz pomysł!

Filmy z pomysłami wysyłać będzie można w następujących terminach:



30.09.2015 – 15.10.2015

20.01.2016 – 10.02.2015

20.04.2016 – 10.05.2016

Jeśli z jakiś technicznych powodów Wasz film będzie nieczytelny albo podczas 
przesyłania mailem zostanie uszkodzony i nie uda nam się odczytać całego filmu, 
skontaktujemy się z Wami tak, żebyście mogli wysłać prawidłową wersję filmu.

Po przesłaniu filmu wyślemy Wam ankietę do wypełnienia, w której poprosimy Was  
o wskazanie osoby do kontaktu oraz dowiemy się czegoś więcej o Waszej grupie.  
W ankiecie będziemy Was prosić o orientacyjny budżet Waszego projektu.

②	 	  KROK DRUGI: Ocena komisji konkursowej

Wasze filmy, pomysły oceni komisja konkursowa składająca się z 5 osób. Decyzje  
o tym, które wnioski dostaną dotacje, będą zapadać na jednym posiedzeniu.
Po każdym posiedzeniu komisja sporządzi protokół, w którym zapisane zostaną  
uzasadnienia podjętych postanowień.

Po podjęciu decyzji komisja przekaże je wraz z uzasadnieniem kierownikowi projek-
tu którego wskazaliście w ankiecie. W przypadku decyzji odmownej będziecie mogli 
uzyskać informację co było przyczyną odrzucenia pomysłu. Pomoże Wam to  
na przyszłość unikać podobnych błędów.

W przypadku, gdy Wasz wniosek zostanie odrzucony, będziecie mogli złożyć go 
jeszcze raz, jednak przedtem obowiązkowo będziecie musieli skonsultować się  
z jednym z doradców.



Jakimi kryteriami będzie kierowała się komisja przy
podejmowaniu decyzji?

Szczegółowe kryteria oceny:

Od pomysłów oczekujemy:

↗ Tego, żeby Wasz pomysł wynikał z potrzeb nie tylko Waszej grupy, ale innych
 mieszkańców lub użytkowników przestrzeni, której pomysł dotyczy. Będziemy  
 bardzo zadowoleni jeśli w Waszym filmie pokażecie nam, że pomysł  
 konsultowaliście z innymi mieszkańcami podwórka, osiedla etc. Wystarczy  
 przeprowadzić sondę, obserwację, zadać pytania innym spoza Waszej grupy,  
 żeby uzyskać informację, czy faktycznie Wasz pomysł odpowiada na potrzeby  
 innych mieszkańców.

↗  Tego, żeby rozwijał Was społecznie oraz pomagał Wam i Waszym   
 rówieśnikom w aktywnym, społecznym i twórczym spędzaniu czasu.

↗ Dobrze by było aby pomysł był uniwersalny (ponad pokoleniowy i żeby nie  
 był barierą dla osób z niepełnosprawnościami). Wiemy że nie zawsze jest to  
 możliwe, ale dobrze by było, żebyście projektując swoje działanie  
 uwzględniali wiele grup społecznych.

↗  Będziemy doceniać, jeśli uwzględnicie finał Waszego projektu (w postaci  
 spotkania, uroczystego otwarcia) na który zaprosicie jak najszersze grono  
 odbiorców.

Nie wszystkie wnioski zostaną dofinansowane. Mamy ograniczona sumę pieniędzy
i w każdej edycji komisja wybierze kilka projektów które sfinansujemy. Pula środków
w pierwszej edycji to 16 000 zł, w dwóch pozostałych edycjach 12 000 zł.

① Pomysł zostanie zrealizowany przez grupę minimum 3 osób;
② Pomysł pomoże Wam rozwinąć Wasze zainteresowania oraz zaangażuje  
 społeczność tego miejsca, którego projekt dotyczy (podwórko, szkoła, osiedle,  
 etc.);



③	 Realizacja projektu nie będzie sprzeczna z porządkiem prawnym w Polsce  
 i nie będzie naruszać zasad współżycia społecznego;
④	 Przedstawiony projekt będzie możliwy do zrealizowania, zamierzenia nie  
 będą przerastały umiejętności osób uczestniczących w działaniu;
⑤  Dofinansowanie (w kwocie max 3.000 zł) pokryje wszystkie koszty finansowe  
 projektu a kosztorys jest racjonalny.
⑥ Preferowane będą projekty które będą zawierały element prezentacji  
 osiągnięć grupy osobom z zewnątrz, np. uroczyste otwarcie, piknik;
⑦	 Preferować będziemy grupy, które nie dostały jeszcze wsparcia na swoje  
 wcześniejsze działanie z innych źródeł;
⑧	 W jednym roku dana grupa może otrzymać jeden grant;
⑨	 Nie dostanie wsparcia inicjatywa, która będzie też finansowana z innych  
 źródeł publicznych, lub będzie fragmentem innego projektu lub trwającego,  
 długofalowego działania (np. treningów sportowych);

Podpisywanie umów i przekazanie dotacji

Realizacja projektów

Umowy podpisywać będziemy z osobą pełnoletnią, jeśli taka jest w Waszej grupie, 
lub z pełnoletnim opiekunem grupy np. rodzicem kogoś z Was. Formy przekazania 
pieniędzy będziemy stosować elastycznie, dopasowując je do doświadczenia Waszej 
grupy czy sposobów realizacji zadania. Do tych form zaliczać się będą: przekazanie 
pieniędzy w formie zaliczki, zwrot kosztów po przedstawieniu rachunków lub faktur 
oraz opłacenie kosztów przelewem.

Przed rozpoczęciem Waszego działania przeprowadzimy z Wami spotkanie, na 
którym dowiecie się jak realizować projekt, jak planować wydarzenia oraz jak ew-
entualnie uzyskiwać pozwolenia na realizację projektów w podwórkach, szkołach, 
osiedlach.

Na spotkaniu opowiemy Wam jak dokumentować Wasze działania, co fotografować  
i w jaki sposób promować swój pomysł w najbliższym otoczeniu.



Jak powinno wyglądać sprawozdanie i rozliczenie
zakończonego projektu?

Kim są doradcy? Jaką pomoc będzie można od nich uzyskać?

Każda grupa, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do przedstawienia 
raportu z przebiegu według wzoru, który Wam przedstawimy. Raport będzie składał 
się z dwóch części: merytorycznej i finansowej. Będziemy chcieli uzyskać od Was 
informację w jaki sposób przebiegał projekt, czy coś zmienił w Waszej najbliższej 
okolicy i czy dzięki jego realizacji nauczyliście się czegoś nowego. Część finansowa  
w formie wykazu faktur i rachunków pomoże Wam w rozliczeniu dotacji.

Jeśli nie wykorzystacie całej przeznaczonej na Waszą realizację kwoty, to zwrot finan-
sowy przechodzi na pulę środków kolejnej edycji programu.

Doradcy to osoby spoza komisji konkursowej, z którymi będziecie mogli kontaktować 
się mailowo lub telefonicznie. Będziecie mogli spotykać się z doradcą, który pomoże 
Wam na każdym etapie trwania projektu.

Kontakt do doradców znajdziecie na stronie programu lub na stronie Organizatora.

Jeśli masz pytania  w sprawie programu, skontaktuj się:
Edyta Ołdak,
mail: edyta.oldak@wwarszawie.org.pl
tel. 601910303

www.wwarszawie.org.pl
facebook.com/wWarszawie

Organizator i finansowanie:

Projekt został dofinansowany  
ze środków
Urzędu m.st. Warszawy


