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INICJATYWY MŁODZIEŻOWE  – Regulamin 
 

1. Fundacja Dobrych Działań w związku z realizacją projektu „Centrum 
Aktywności Młodzieży” dysponuje środkami na pokrycie realizacji  5  inicjatyw 
młodzieżowych  w kwocie  do 500 zł na każdą  inicjatywę.  
 
2. Pod pojęciem inicjatywy młodzieżowej  rozumiemy każdy pomysł, 
przygotowany i opisany przez młodzież (osoby w wieku 13-20 lat), który ma 
charakter społeczny i jest  odpowiedzią na zauważone przez młodzież potrzeby. 
Projekt powinien być opisany i zgłoszony  na udostępnionym formularzu.  
 
Działania o charakterze społecznym to m.in.: 
- działania na rzecz lokalnej społeczności, danej grupy społecznej( dzieci, 
młodzieży, seniorów, mieszkańców ulicy/ osiedla,   
- działania integrujące różne  grupy społeczne (np. młodzież i seniorów) 
- działania kulturalne, sportowe, edukacyjne otwarte dla szerszej społeczności 
(np. turnieje, zawody sportowe, przedstawienia teatralne/ taneczne) 
- działania, które zwracają uwagę na problemy dzisiejszego świata (np. 
przedstawienie pokazujące problem dyskryminacji, wystawa fotograficzna, 
konkurs plastyczny dla dzieci na temat  różnych zagrożeń  w tym np. Internetu, 
happeningi,  itp.) 
- działania dotykające kwestii praw człowieka i praw obywatelskich,  
- działania zwracające uwagę na sytuację zwierząt.  
 
3. Pomysły na inicjatywy, opisane na specjalnie przygotowanych  formularzach 
Fundacja Dobrych Działań  przyjmuje:  
a) do dnia 5 października 2016 r.  w Centrum Aktywności Młodzieży „Centrala” 
w Ząbkowicach Śl. ul. Proletariatczyków 1 w godzinach 15.00-17.00. 
b) do dnia 5 października 2016 wypełnione formularze można także  złożyć  w 
zamkniętej  kopercie z napisem Inicjatywa Młodzieżowa w sekretariacie szkoły 
do której uczęszcza przynajmniej jeden autor pomysłu -  koniecznie trzeba w 
tym wypadku poinformować  nas  o tym  telefonicznie - odbierzemy wniosek.     
   
4. Komisja konkursowa wybierze  ze złożonych propozycji   do 5 inicjatyw, które 
zostaną przeznaczone do realizacji. Ogłoszenie wyników  nastąpi  w dn.  
7 października 2016  na profilu  Fundacji Dobrych Działań na Facebooku oraz na 
stronie www. zabkowiceslaskie.pl  .  
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5. Po tym terminie odbędzie się spotkanie z realizatorami inicjatyw. 
Z każdą grupą zostanie spisane porozumienie na czas realizacji pomysłu.  
 
6. W przypadku kiedy wpłynie zbyt mało ofert realizacji  inicjatyw  Fundacja 
Dobrych Działań zastrzega sobie prawo do wyboru mniejszej ilości pomysłów  
do realizacji lub  zwiększenia kwoty dofinansowania projektów.  
 
7. Inicjatywy mogą być realizowane w terminie od 10.10.2016r do 15.11.2016r. 
 
8. Każda grupa realizująca  inicjatywę będzie miała do dyspozycji kwotę do  500  
zł  na pokrycie koniecznych kosztów w postaci: kosztów promocji, transportu, 
zakupu materiałów. Koszty powinny być uzasadnione i wskazane w opisie 
pomysłu. Rozliczenie odbywać się będzie bezgotówkowo (Fundacja będzie 
regulować płatności za dostarczone faktury). W przypadku braku możliwości 
rozliczeń bezgotówkowych dopuszcza się płatności gotówką. Wszystkie wydatki 
muszą być potwierdzone dokumentem księgowym (faktura VAT,  rachunek).  
 
9. Kadra Fundacji chętnie udzieli wszelkiej pomocy w przygotowaniu oraz w 
realizacji pomysłu a w szczególności  w przygotowaniu wniosku. Zapraszamy do 
kontaktu z Fundacją Dobrych Działań osobiście lub mailowo:  tel. 606333989, 
fddfundacja@gmail.com.  
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