NAJWAŻNIEJSZE ZASADY UCZESTNICTWA
W PROGRAMIE „63 DZIAŁANIA NA 63 DNI POWSTANIA”
(szczegółowe informacje dostępne w REGULAMINIE)
 Program „63 działania na 63 dni Powstania” polega na wsparciu aktywności społecznej
i propagowaniu współczesnego patriotyzmu poprzez przyznanie dofinansowania działaniom
skierowanym do najbliższego otoczenia i społeczności lokalnej, w których żyją osoby
realizujące dane działanie.


W ramach programu zostaną zrealizowane max. 63 działania społeczne.



Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców m.st. Warszawy.



Działania społeczne mogą być realizowane od 1 sierpnia do 2 października 2014 r.



Wnioski o dofinansowanie działań społecznych są przyjmowane w okresie od 14 lipca
do 14 września 2014 r., a ich rozpatrywanie będzie odbywało się w sposób ciągły, jednak nie
częściej niż raz na tydzień, przy czym ostatnie posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się
15 września 2014 r.



Maksymalna wysokość dofinansowania to 1500 zł.



Zespoły zgłaszają się
63dzialania@gmail.com

do programu poprzez przesłanie
wniosku
dostępnego
na

www.powstanie44.um.warszawa.pl,
www.sh.org.pl/63dzialania.

na adres e-mailowy
stronie
internetowej

www.mazowsze.zhr.pl/63dzialania,



Wniosek, który zostanie odrzucony, może być ponownie złożony, o ile zostanie poprawiony
stosownie do uzasadnienia odrzucenia (nie dotyczy wniosków odrzuconych podczas ostatniego
posiedzenia komisji).



W trakcie trwania programu zespoły mają możliwość regularnego kontaktu z doradcami, których
zadaniem jest wspieranie zespołu w pisaniu wniosku oraz w zaplanowaniu, realizacji
i rozliczeniu działań społecznych. Kontakt do doradców znajduje się na stronie internetowej
www.mazowsze.zhr.pl/63dzialania oraz www.sh.org.pl/63dzialania.



Zadania zespołu, którego działanie społeczne otrzymało dofinansowanie:
o w ciągu tygodnia od otrzymania informacji o uzyskaniu dofinansowania działania
społecznego członek zespołu skontaktuje się z operatorem, aby ustalić szczegółowe
warunki umowy, dofinansowania, realizacji i rozliczenia działania społecznego;
o
o

zrealizowanie działania społecznego zgodnie z treścią zgłoszonego wniosku;
dostarczenie dokumentów finansowych rozliczających działanie społeczne najpóźniej
do tygodnia od zakończenia działania społecznego;

o

stały kontakt z operatorem oraz bieżące zgłaszanie i wyjaśnianie wszelkich problemów
i wątpliwości związanych z realizacją działania społecznego;

o

uczestnictwo w zorganizowanych przez operatora warsztatach, których tematem będzie
mechanizm inicjatywy lokalnej (pożądana jest obecność wszystkich członków zespołu,
natomiast obowiązkowa – przynajmniej jednego).



Pamiętaj: W realizacji działania społecznego niezbędna jest społeczna praca członków
zespołu!

