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WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ PROJEKTU 
`w ramach programu 

realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom 

Nabór: _____________ 

Wniosek należy wypełnić i przesłać mailowo na adres: qdzialaniu@qzmianom.org 

1. Opis grupy:
Napiszcie coś o sobie, skąd się znacie, do jakiej/jakich szkół chodzicie czy macie doświadczenie we wspólnym
działaniu, czy mieliście okazję do wspólnego działania 

2. Planowana liczba osób w grupie:

3. Dane kontaktowe opiekuna grupy:
Imię, nazwisko, dane kontaktowe: adres mailowy, numer telefonu 

4. Nazwa Waszego projektu:



Strona 2 z 4 

5. Krótki opis Waszego projektu:
W trzech zdaniach opiszcie na czym będzie polegał Wasz projekt, jaka będzie jego tematyka? 

6. Cele Waszego projektu:
Wypiszcie trzy cele, które chcielibyście osiągnąć. Czego chcielibyście się nauczyć? Jakie umiejętności chcielibyście
zdobyć? 

7. Plan działań:
Napiszcie w punktach, co po kolei chcielibyście robić w trakcie realizacji wymarzonego projektu: 

8. Termin i realizacja projektu:
Wpiszcie, kiedy chcielibyście realizować projekt.
(projekt powinien trwać maksymalnie 3 miesiące) 
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9. Harmonogram
Zaznaczcie, 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 

1 
tydzień 

2 
tydzień 

3 
tydzień 

4 
tydzień 

1 
tydzień 

2 
tydzień 

3  
tydzień 

4 
tydzień 

1 
tydzień 

2 
tydzień 

3  
tydzień 

4 
tydzień 

10. Budżet:
Zaplanujcie swoje wydatki – na co chcielibyście wydać dotację. Możecie się starać o środki do 3.000 zł. 
Możecie je wydać na wszelkiego rodzaju materiały, wizyty w placówkach oświatowych, sportowych i innych, na
drobny sprzęt i pomoc specjalistów w wybranych dziedzinach. 

L.p. Nazwa wydatku Sposób rozliczenia 
faktura/umowa 

Kwota 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

SUMA 

11. Efekty końcowy:
Jakiego efektu końcowego się spodziewacie? Jakie korzyści może przynieść projekt? Czy będzie miał wpływa na
Was, czy też może na kogoś z Waszego otoczenia (podwórka, szkoły, sąsiedztwa, rodziny)? 
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12. Co chcielibyście rozwinąć? 
Będziecie mieli do dyspozycji opiekę tutora i 12h warsztatów tematycznych, na czym chcielibyście się skupić, jakie 
umiejętności rozwijać? Czy już teraz wiecie, które z elementów projektu mogą być dla Was wyzwaniem? 

 

 
13. Warsztaty tematyczne: 

Które z tematów proponowanych poniżej zainteresowały Was najbardziej?  
Czy któreś szczególnie chcielibyście rozwinąć? 
 
Tematy do wyboru to:  
- metoda projektu  
- autoprezentacja,  
- przywództwo, procesy grupowe,  
- PR i promocja,  
- komunikacja w grupie, 
 - tworzenie materiałów audio-video,  
- tworzenie kampanii społecznych w Internecie.  
- wsparcie specjalistów z dziedzin interesujących uczestników projektu 
 (np. rzemieślnicy, specjaliści od reklamy, artyści, sportowcy, działacze społeczni itp.) 

 

 
14. Nasz idealny świat, to taki… 

To ostatnie punkt.  
Gdybyście mogli dokończyć zdanie powyżej (może być to historyjka z kilku zdań). 

Nasz idealny świat, to taki… 

 

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie 
z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

 Wyrażam zgodę 
 Nie wyrażam zgody 
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