WNIOSEK GRUPY MŁODZIEŻOWEJ O PRZYZNANIE GRANTU
NA REALIZACJE INICJATYWY MŁODZIEŻOWEJ
1. Opis grupy.
a)

Imiona i nazwiska osób będących w grupie realizującej inicjatywę (uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - nie mniej niż 3 osoby)

- ……………
- …………….
- …………….
b) Imiona i nazwiska osób starszych będących w grupie realizującej inicjatywę ( nie
więcej niż 2) - ……………………..

c) liczba ew. odbiorców Waszej inicjatywy – …………….
d) szkoły do których chodzicie (nazwa, numer, adres) – ……………….
e) Opis grupy (skąd się znacie, kim jesteście) –……………..
f) czy macie doświadczenie we wspólnym działaniu? Jeśli tak to jakie – ……………
g) Imię, nazwisko i kontakt mailowy do koordynatora grupy – ……………………

2. Tytuł inicjatywy

3. Krótki opis inicjatywy
W kilku zdaniach powiedzcie na czym polegać będzie wasza inicjatywa, jaka jest jej tematyka.

4. Termin i miejsce realizacji inicjatywy
Im bardziej konkretny termin i miejsce realizacji tym lepiej, ale akceptowane są też informacje
orientacyjne.

5. Okoliczności powstania inicjatywy
Co Was zainspirowało, jak wpadliście na pomysł tego działania.
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6. Cele realizowanej inicjatywy
Nie więcej niż 3. Dlaczego realizujecie projekt? Czego się nauczycie, jakie umiejętności zdobędziecie?
Co Wasza inicjatywa przyniesie osobom spoza Waszej grupy?

7. Opis wszystkich działań jakie będą podjęte przy realizacji inicjatywy
Napiszcie w punktach, co po kolei będziecie robić w trakcie realizacji inicjatyw.

8. Opiszcie w jaki sposób osoby spoza Waszej grupy wezmą udział w Waszym działaniu.

9. Harmonogram
Zakreśl kiedy działania z punktu 7 będą realizowane. Każda mała kratka to jeden z tygodni danego
miesiąc. Możecie wpisać tylko te miesiące w których realizujecie inicjatywę. Tabelę można rozbudować.
termin
Nr
działania

Nazwa miesiąca
1
tydzień

2
tydzień

Nazwa miesiąca
3
tydzień

4
tydzień

1
tydzień

2
tydzień

Nazwa miesiąca
3
tydzień

4
tydzień

1
tydzień

2
tydzień

3
tydzień

4
tydzień

10. Efekt jaki chcecie osiągnąć
Co Wam da realizacja inicjatywy? Czego się w jej trakcie nauczycie? Jakie umiejętności społeczne
rozwiniecie, Co da jej realizacja ludziom z Waszego otoczenia (podwórka, sąsiedztwa, szkoły itp.)?
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11. Kosztorys zadania
Łączna kwota dotacji o którą się staracie

………………. PLN

Planowane wydatki związane z realizacją inicjatywy.

Imię i nazwisko doradcy z którym pisaliście wniosek ………………………………………………………………………………………….
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