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M?odzi, wkr??cie si? w dzia?anie!
Na portalu Dzia?asz.pl [1] ruszy?a II edycja konkursu mini-grantowego "Wkr?tak! Wkr?? siebie i innych w
dzia?anie". Do 25 wrze?nia czekaj? na projekty m?odych w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, którzy chc?
dzia?a? na rzecz najbli?szego otoczenia. Mo?ecie zdoby? wsparcie merytoryczne i do 800 z?otych na realizacj?
swojego pomys?u.

Chcesz co? zmieni? w swoim otoczeniu? Wiesz czego brakuje Twoim szkolnym kolegom i kole?ankom?
Masz pomys? na dzia?anie, które zintegruje mieszka?ców i mieszkanki Twojego osiedla albo w??czy
m?odych ludzi w ?ycie miejscowo?ci? Zdob?d? mini-grant i wsparcie dla swojej akcji!

Powraca dzia?aszowy konkurs mini-grantowy Wkr?tak! Wkr?? siebie i innych w dzia?anieorganizowany przez
portal Dzia?asz.pl [2]. Mo?ecie w nim zdoby? mini-grant do 800 z? na realizacj? swojej akcji oraz pomoc
merytoryczn? koordynatorów i koordynatorek programów m?odzie?owych z Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Jak to dzia?a?
Zbierz co najmniej 3-osobow? grup? m?odych ludzi z Twojej miejscowo?ci lub gminy, z któr? chcesz zmienia?
swoje najbli?sze otoczenie. Ustalcie szczegó?y projektu, wype?nijcie formularz wniosku (do pobrania tutaj [3]) i
wy?lijcie go do nas na adres redakcja@dzialasz.pl [4] do 25 wrze?nia 2015 roku.
Najlepsze pomys?y wesprzemy finansowo i merytorycznie. Dodatkowo zaprosimy po dwie osoby z ka?dej
zwyci?skiej dru?yny na warsztat wprowadzaj?cy (9-10 pa?dziernika 2015 w Warszawie), w czasie którego
pomo?emy Wam dopracowa? projekty. Wyniki konkursu og?osimy 30 wrze?nia na ?amach portalu.

Jakie projekty chcemy wesprze??
Takie, które b?d? anga?owa?y m?odzie? w dzia?anie na rzecz najbli?szego otoczenia, szko?y b?d?
spo?eczno?ci lokalnej. Czego brakuje Waszym kolegom i kole?ankom? Jakie problemy dostrzegacie na swoim
osiedlu albo w ca?ej miejscowo?ci, gminie? Pomy?lcie, jak mo?ecie temu zaradzi? i wkr??cie innych do wspólnego
dzia?ania! Nie narzucamy Wam tematu akcji. Inspiracji szukajcie w dziale „Dzia?ania [5]” na portalu Dzia?asz.pl
[1].
W poprzedniej edycji dofinansowali?my trzy projekty, które odpowiada?y na ró?ne potrzeby. Zespó? z Komornicy
wci?gn?? niemal ca?? szko?? (wcze?niej bardzo ma?o aktywn?) do wspólnego przygotowania miko?ajkowej
imprezy dla dzieci z pobliskiego Domu Dziecka. Grupa z Bia?egostoku skupi?a si? na wspólnym organizowaniu
warsztatów i dzia?a? kulturalnych z m?odzie?? z niepe?nosprawno?ciami. M?odzi z Radomia po??czyli za?
ró?ne grupy miejskiego interesu (seniorów i seniorki, nauczycieli i nauczycielki, w?adze miasta, NGOsy, m?odzie?
…) w my?leniu o problemach miasta i mo?liwo?ciach jego rozwoju. Sprawd?cie relacj? [6] z ich projektu!
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Na co zwróci? uwag? wype?niaj?c wniosek?
Koniecznie przeczytajcie kryteria oceny wniosku [7] i regulamin konkursu [8]. Znajdziecie tam wszystkie elementy,
na które b?dziemy zwraca? szczególn? uwag? przy wyborze najlepszych pomys?ów. Od 24 sierpnia b?dziemy te?
publikowa? na Dzia?asz.pl [1] instrukcje, które pomog? Wam przej?? wype?nianie wniosku krok po kroku.
Potrzebujecie wi?cej wsparcia? B?dziecie mogli skonsultowa? z nami swoje pomys?y i omówi? w?tpliwo?ci!
Terminy konsultacji og?osimy na Facebooku i portalu po 24 sierpnia. W razie pyta? i problemów piszcie na
adres paula.langnerowicz@ceo.org.pl [9]. Powodzenia!
Konkurs "Wkr?tak! Wkr?? siebie i innych w dzia?anie" jest realizowany dzi?ki wsparciu Pana Micha?a Dzido,
w?a?ciciela firmy SKARNA.
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