MANUAL – JAK WYPEŁNIĆ
FORMULARZ GRANTOWY
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Niniejszy
dokument
powstał
w
nadesłanych formularzy podczas
pełną zgodą wnioskodawcy.

oparciu
o
jeden
z
trwania II edycji za

Wniosek ten otrzymał wysoką punktację od komisji
grantowej co umożliwiło jego finansowanie ze strony
Stowarzyszenia i wysłanie dzieci na kolonię edukacyjną
przez Fundację będącą wnioskodawcą.

1.
2.
3.

4.

Wypełniaj starannie cały wniosek.
Staraj się w jak najbardziej przejrzysty sposób
nakreślić obraz i zakres jaki obejmie program lub
inicjatywa.
Dołącz wszystkie niezbędne dokumenty i
odpowiednio je ponumeruj. Jeśli robisz do nich
odnośniki w tekście zachowaj numerację jaką
nadasz im w załącznikach.
Pamiętaj o podpisaniu (może być jedynie w
wersji(elektronicznej) regulaminu konkursu
grantowego i zapoznaj się z nim uważnie.

W
niniejszym
manualu
przedstawiono
jedynie
uzupełnienie rubryk na czerwono, które mogą wydawać
się zagadnieniem problematycznym.
Pozostałe rubryki należy wypełnić według opisu po lewej
stronie.
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FORMULARZ WNIOSKU O WSPARCIE FINANSOWE
W RAMACH

„KONKURSU GRANTOWEGO” EDYCJA III jesienna

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

xx.xx.xxxx
NAZWA PROJEKTU/PRZEDMIOTU WNIOSKU

KOLONIE EDUKACYJNE, W ZAKRESIE SPOŁECZNYM I
EMOCJONALNYM, DLA DZIECI
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I WNIOSKODAWCA
1. DANE OGÓLNE WNIOSKODAWCY
Nazwa lub Imię i Nazwisko
Forma prawna
Strona www
Numer KRS
NIP
REGON
Numer rachunku bankowego

2. DANE KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY
Adres do korespondencji
Numer kontaktowy

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNA ZA NADZÓR PROJEKTU PO STRONIE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko
Telefon
Adres email

II PROJEKT, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK O WSPARCIE FINANSOWE
1. INFORMACJE O PROJEKCIE
Nazwa projektu
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2. OBSZAR, KTÓREGO PROJEKT DOTYCZY
(zaznacz wybrany obszar x zdefiniuj dziedzinę, MOŻESZ WYBRAĆ KILKA OBSZARÓW )
EDUKCJA
Edukacja kobiet uzdolnionych, rozwój dzieci, szkolenia zawodowe,
zrozumienie kwestii społecznych, dostarczanie pomocy
naukowych, szkolenie, kursy, edukacja dorosłych, stypendia, inne.

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ



ZDROWIE




Edukacja społeczna i emocjonalna
dzieci;
Umiejętność życia w różnorodnych
grupach rówieśników;
Uwalnianie stresu i napięć u dzieci;
Umiejętność rozpoznawania emocji,
radzenia sobie z emocjami i rozmowa o
nich

Wsparcie dla chorych dzieci i ich rodzin, pomoc
niepełnosprawnym, Projekty związane z dostarczaniem wody
pitnej i jedzenia do ubogich środowisk, działania związane z
propagowaniem zdrowego stylu życia, wyrównywanie szans na
dostęp do badań przesiewowych, inne.

REINTEGRACJA RODZINNA I SPOŁECZNA
Kobiety: wzmocnienie pozycji gospodarczej i przedsiębiorczości,
przeciwdziałanie wykluczeniu np. edukacja, inne.

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA
Pielęgnacja lokalnej zieleni, sadzenie drzew, ograniczenie
zanieczyszczeń, inne.

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ

DZIAŁANIA ARTYSTYCZNE
koncert Jazzowy, wystawa, inne.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI/WZMACNIANIE POZYCJI
ZAWODOWEJ I GOSPODARCZEJ
Innowacyjny pomysł na biznes i samo zatrudnienie, szkolenia
podnoszące kwalifikacje, wzmocnienie pozycji zawodowej na
rynku, inne.

PROGRAMY PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC KOBIET I
DZIECI
Programy mające na celu pomoc ofiarom przemocy,
wsparcie dla schronisk przeznaczonych dla osób, które
doświadczyły przemocy, działania (np. szkolenia, kursy,

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ

ZDEFINIUJ JEŚLI WYBRAŁEŚ
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inne) związane z zapobieganiem przemocy, inne.

INNE





Edukacja społeczna i emocjonalna
dzieci;
Umiejętność życia w różnorodnych
grupach rówieśników;
Uwalnianie stresu i napięć u dzieci;
Umiejętność rozpoznawania emocji,
radzenia sobie z emocjami i rozmowa o
nich

3. BENEFICJENCI PROJEKTU
Liczba beneficjentów

5

Wiek beneficjentów

13-14

Charakterystyka beneficjentów

Opis dzieci/młodzieży która ma uczestniczyć w
programie, skąd pochodzi co na co dzień robi,
kim są;

3. ORGANIZACJA PROJEKTU
Miasto/miasta z którego pochodzą beneficjenci

4. INFORMACJE DODATKOWE O PROJEKCIE

Możliwość finansowania lub współfinansowania projektu
przez inne podmioty, lub samo współfinansowanie

Czasami kwota maksymalna, którą może
zaoferować stowarzyszenie Soroptimist jest
niewystarczająca na pokrycie wszystkich
kosztów. Wówczas podmiot może
poinformować, że brakującą kwotę zbiera
podczas innych zbiórek lub od darczyńców.
Dobrze jest zamieścić dokładny opis, a nie
jedynie informację, że podmiot jest w stanie
zgromadzić brakujące środki. Informacja
powinna bić rzetelna i uwiarygodnić to co pisze
wnioskodawca.
Np.
Fundacja XXX współfinansuje program Excelz
ogólnopolskiej zbiórki „Podaruj wakacje
dzieciom” (w załącznikach dokument
potwierdzający zbiórkę publiczną załącznik nr 4),
prywatni darczyńcy, KRUS oraz ogólnopolskie
akcje charytatywne.
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Tak od 2014 roku

Czy projekt był prowadzony wcześniej

Ilu beneficjentów skorzystało z podobnego projektu

Rekomendacje projektu zewnętrzne

Na ile osób projekt w sposób bezpośredni jak i pośredni ma
oddziaływanie

Informacja od kiedy ogólnie program jest
prowadzony. Jeśli nigdy wcześniej nie było
podejmowane takie działanie to należy to
również opisać ale można opisać doświadczenie
podmiotu składającego wniosek lub podmiotu
wykonywującego zadanie. Pozwoli to na
uwiarygodnienie wnioskodawcy w podjętym
działaniu.
Co roku około 150 dzieci z całej Polski bierze
udział dokładnie w tym programie edukacyjnym
(ogólnie około 500 dzieci). A 250 dzieci rocznie
we wszystkich programach edukacyjnych
Fundacji.
W załączniku nr 2 przedstawiamy Państwu
jedynie niewielką liczbę rekomendacji, te zaś
załączone przez nas są naszym zdaniem
najciekawsze – KRUS, Wójt Ręczna, Urząd Gminy
w Aleksandrowie, Urząd miejski w Sulejowie,
Bezpośredni 5 dzieci bo tyle jedzie na kolonie
edukacyjne ale pośredni na kolejne 10 osób bo
dzieci pochodzą z placówki opiekuńczo
wychowawczej. Każde wysłane dziecka
wprowadza nowy element edukacyjny do całego
systemu jakim jest placówka więc, wysłanie
nawet jednego dziecka będzie miało wpływ w
codziennym życiu na kolejne 10 osób. Zmiana
jednego ogniwa zmienia wszystkie kolejne.

5. SKRÓCONY OPIS PROJEKTU (max 3000 znaków bez spacji)

Jako wykładowca Uniwersytetu Medycznego oraz wolontariusz pracujący z dziećmi z różnych
środowisk miałam okazję śledzić zmiany w zachowaniu i postrzeganiu świata przez dzieci, które
uczestniczyły w programie EXCEL.
Program ten to odpowiedź na coraz powszechniej występujące zjawisko stresu i nadmiernego
napięcia wśród dzieci i młodzieży. W sposób niestandardowy podchodzi do zagadnienia edukacji
dzieci. Program nie jest typowym programem edukacyjny, w sposób innowacyjny pokazuje
dzieciom jak mogą uwolnić swój potencjał - nie daje gotowych rozwiązań a uczy jak razić sobie w
życiu w sposób kreatywny zachowując przy tym dynamiczny i skoncentrowany umysł.
CO DAJE PROGRAM EXCEL?
Excel to przede wszystkim program edukacyjny dla dzieci w wieku 7-14 lat.
soroptimistwroclaw@gmail.co
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Program kursu zawiera przede wszystkim warsztaty tematyczne dotyczące radzenie sobie ze
stresem, kształtowania umiejętności liderskich oraz uczy radzenia sobie z krytyką i presją
rówieśników. Ponadto zawiera ćwiczenia fizyczne, techniki relaksacyjne (zgodne z najnowszymi
badaniami naukowymi), ćwiczenia indywidualne oraz grupowe a także zajęcia artystyczne.
Program budzi w dzieciach ich najwyższy potencjał i wrażliwość na wartości ludzkie. Pozwala na
odnalezienie odwagi do samodzielnego działania, umiejętności rozmowy o rzeczach trudnych,
utrzymania koncentracji w wykonywanym działaniu, ale i uruchamia ich nieszablonowe myślenie.
KTO ZA TYM STOI
Excel realizowany jest przez oddział międzynarodowej organizacji pozarządowej XXX. O standardach jakie
wyznacza Fundacja może świadczyć fakt jej ścisłej współpracy jako konsultanta przy ONZ, Światowej
Organizacji Zdrowa i UNICEF oraz Radzie Gospodarczo-Społecznej ECO-SOC. Fundacja ma swoich stałych
reprezentantów przy ONZ w Nowym Jorku, Genewie i Wiedniu.
W 2014 Fundacja zainicjowała charytatywną akcję „Podaruj Wakacje Dzieciom” skierowaną do dzieci i
młodzieży z rodzin ubogich oraz wychowanków Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, Jej celem jest
zbiórka środków na sfinansowanie kolonii z programem Excel prowadzonych w ośrodku należącym do
Fundacji - Centrum Promocji Zdrowia.

CEL PROJEKTU
Proszę Państwa o dofinansowanie dzieci z Placówki Opiekuńczo –Wychowawczej typu rodzinnego
we Wrocławiu i z Rodzinnego Domu Dziecka z Bielawy (woj. Dolnośląskie). Placówki tego typu
niejednokrotnie potęgują problemy związanie z dorastaniem, a umiejętność prawidłowego
radzenia sobie ze stresem jest szczególnie potrzebna zwłaszcza w takim środowisku. Bazując na
własnym doświadczeniu jestem przekonana, że program EXCEL umożliwi, wskazanym przeze mnie
dziewczynkom, głęboką przemianę na poziomie fizycznym, emocjonalnym, psychicznym i
społecznym.
Co roku z programów fundacji korzysta około 250 dzieci z całej Polski.
Staramy się o dofinansowanie od Państwa w wysokości 5 000PLN. Pozostałą kwotę uzupełnimy sami.
Jednak każde wsparcie będzie dla nas nieocenione.

ŻYCZĘ NAM WSZYSTKIM PIĘKNEGO I MĄDREGO SPOŁECZEŃSTWA

6. KOSZTORYS PROJEKTU (z uwzględnieniem poszczególnych pozycji, które będą realizowane w ramach
projektu)
rodzaj kosztu

wartość w PLN

Kosztem projektu jest pokrycie uczestnictwa dziewczynek w Koszt uczestnictwa jednej osoby to 1250 PLN.
7 dniowym programie Excel, który odbędzie się w czasie ferii
zimowych dla dolnego śląska w roku 2018 na wyjeździe w
Koszt ten obejmuje zakwaterowanie
Tarasce.
wyżywienie, opiekunów kolonii i opiekunów
programu, realizację programu Art Excel.
Taraska to miejscowość położona na terenie Sulejowskiego
Parku Krajobrazowego, który sprzyja programom
Fundacja wystawia fakturę, która stanowi
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edukacyjnym jak i aktywnemu wypoczynkowi dzieci, które
rozbudzone chęcią poznawania świata zawsze mają tu
ciekawe zajęcia.

dowód uczestnictwa dzieci w koloni z
programem Excel.
Staramy się o dofinansowanie od Państwa w
wysokości 5 000 PLN pozostała kwotę
będziemy uzupełniać o dalsze programy
Fundacji.

7. ZAŁĄCZNIKI
ogólna liczba załączników dołączonych do wniosku
nazwa załącznika (załącznik powinien mieć numer oraz
nazwę własną np. 1 rekomendacje lub 2 list polecający)
1.
2.
3.

Formularz Konkursu Grantowy Edycja II SI
Wrocław;
Rekomendacje zewnętrzne złożone;
Printscreen zbiórka publiczna;

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wsparcia finansowego w ramach „Konkursu
Grantowego” Edycja III jesienna (zamieszczonym pod formularzem grantowym w formacie .pdf lub
osobno w formacie .docx) i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.

…………………………..

…………………………………..

Miejscowość, data

Imię, Nazwisko wnioskodawcy

PODPIS W FORMIE KOMPUTEROWEJ BĘDZIE UZNAWANY JAK PODPIS WŁASNORĘCZNY
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