Przewodnik po Konkursie

„Seniorzy w Akcji”
Świat zmieniają ludzie z pasją!

1

PRZEWODNIK PO PROJEKCIE „Seniorzy w Akcji”

Jeżeli masz pomysł na działanie, ale nie wiesz jak go zrealizować, potrzebujesz wsparcia
finansowego i merytorycznego, zgłoś swój pomysł na projekt do Konkursu „Seniorzy w akcji”

Ogólnopolski Konkurs „Seniorzy w Akcji” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw
Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku — Seniorzy w akcji”
Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest to program wspierający działania osób
starszych na rzecz otoczenia i promujący współpracę międzypokoleniową.
Do Konkursu mogą przystępować osoby powyżej 60. roku życia, które samodzielnie lub w parze
z osobą młodszą (o co najmniej 25 lat), chcą realizować działania społeczne oparte na własnym
pomyśle. Zwycięzcy Konkursu otrzymają grant na realizację swojego pomysłu na projekt oraz
wsparcie merytoryczne na wszystkich etapach jego realizacji. Integralną częścią projektu będzie
udział animatorów — liderów projektów w spotkaniach warsztatowych.

Zauważasz potrzebę?
Masz pomysł, pasję?
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Potrzebujesz wsparcia
w realizacji pomysłu?

Chcesz rozwijać swoje
umiejętności, by działać
skuteczniej?

PRZEWODNIK PO PROJEKCIE „Seniorzy w Akcji”

KONKURS

od 2007 roku

„Seniorzy w akcji”
— dotacje i wsparcie działań społecznych osób starszych
oraz inicjatyw międzypokoleniowych
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ETAP I

Pomysł na działanie, a następnie przesłanie
jego opisu wraz z informacją o autorach
od 15 marca
do 15 kwietnia

Kto może zgłosić pomysł na działanie?
• Pomysły zgłaszają osoby, które ukończyły 60 lat. Pomysł
można zgłosić samodzielnie lub wspólnie z osobą młodszą
o co najmniej 25 lat. Animator młodszy powinien być osobą
pełnoletnią.
• Osoba 60+ lub para międzypokoleniowa, która chciałyby
pełnić rolę lidera w projekcie i jest otwarta na udział
w warsztatach rozwojowych i wsparciu programowym.
• Osoba 60+ lub para międzypokoleniowa, która znajdzie
w swoim środowisku organizację pozarządową/instytucję
kultury, przy wsparciu której będzie realizowała swój pomysł
na projekt.
Jak przystąpić do konkursu?
Aby przystąpić do Konkursu należy przygotować krótki
list intencyjny, w którym opiszesz swój pomysł na projekt
i zaprezentujesz siebie i swoje pasje.
List intencyjny należy przesłać korzystając z formularza
on-line dostępnego na stronie internetowej:
https://seniorzywakcji.pl/rekrutacja/, w terminie do
15 kwietnia 2022 r.
Co możesz zyskać?
• Autorzy wybranych pomysłów mogą liczyć na wsparcie
ekspertów podczas Inkubatora Pomysłów (II etap konkursu).
• Zwycięskie projekty otrzymają dotację w wysokości od
10 do 15 tys. zł oraz wsparcie tutorskie podczas całego
okresu realizacji projektu.
• Możliwość udziału w warsztatach liderskich dla animatorów
projektów.
• Konsultacje doświadczonych trenerów z sieci Latających
Animatorów Kultury i Latających Socjologów TIT „ę”.
• Możliwość wymiany doświadczeń z innymi animatorami
projektów.
W jaki sposób będą oceniane listy intencyjne?
Wasze pomysły będą oceniane przez niezależnych ekspertów
— członków Komisji Konkursowej.
Listy intencyjne będą podlegały ocenie formalnej
i merytorycznej. Szczegółowe kryteria oceny znajdują się
w Regulaminie Konkursu.

24 maja
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Do udziału w II etapie Konkursu zostanie
zaproszonych około 80 autorów pomysłów,
które uzyskały najwyższe oceny ekspertów
PRZEWODNIK PO PROJEKCIE „Seniorzy w Akcji”

ETAP II

Rozmowy z Komisją Konkursową (on-line)
od 1 czerwca
do 10 czerwca

24 maja 2022 r. — ogłoszenie wyników I etapu Konkursu
na stronie internetowej www.seniorzywakcji.pl.
Od 26 maja do 13 czerwca będą się odbywały spotkania
on-line autorów pomysłów z członkami Komisji Konkursowej.
Rozmowa będzie okazją dla autorów do osobistego
zaprezentowania siebie i swojego pomysłu na projekt.
Po zakończeniu rozmów Komisja Konkursowa wybierze
autorów około 25 pomysłów i zaprosi ich do udziału
w Inkubatorze Pomysłów (III etap Konkursu).
14 czerwca 2022 r. — ogłoszenie na stronie internetowej:
www.seniorzywakcji.pl listy animatorów pomysłów
zakwalifikowanych do III etapu Konkursu.

ETAP III

Inkubator Pomysłów i składanie wniosków
od 30 czerwca
do 25 lipca

Co to jest Inkubator Pomysłów?
Inkubator Pomysłów — czyli od pomysłu do projektu —
to warsztaty pomagające rozwinąć pomysł i przygotować
wniosek o dotację. Warsztaty odbędą się w Warszawie
w dwóch terminach (do wyboru): 30 czerwca–2 lipca albo 7
lipca–9 lipca. Udział autorów pomysłów w Inkubatorze jest
obowiązkowy i w całości finansowany ze środków programu.
Co możesz zyskać?
Podczas Inkubatora Pomysłów nauczysz się jak planować
projekt, jak wykorzystać swoje pasje i potencjał najbliższego
otoczenia, zyskasz wsparcie ekspertów i ich refleksje na temat
mocnych i słabych stron Twojego pomysłu. Inkubator
jest wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń z innymi
uczestnikami Konkursu.
Jak i kiedy składamy wniosek o dotację?
Po warsztatach uczestnicy będą mieli 14 dni (od daty
zakończenia Inkubatora) na przygotowanie i złożenie wniosku
o dotację.
Wzór wniosku o dotację zostanie udostępniony wszystkim
podczas Inkubatora Pomysłów. Praca nad wnioskiem będzie
integralną częścią warsztatów.

17 sierpnia
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Lista 21 zwycięskich projektów zostanie
opublikowana 17 sierpnia 2022 r. na stronie
internetowej Konkursu

PRZEWODNIK PO PROJEKCIE „Seniorzy w Akcji”

ETAP IV

Realizacja projektów
od 1 września
do 30 czerwca
2023

Przygotowanie i podpisanie umów dotacyjnych —
sierpień–wrzesień
Umowy dotacyjne zawierane są z organizacją/instytucją
wskazaną we wniosku o dotację przez autora projektu jako
organizacja wspierająca. Przekazanie dotacji odbywa się
przelewem na specjalnie wydzielone subkonto przeznaczone
do obsługi projektu.
Termin realizacji projektów
Realizację projektów można rozpocząć nie wcześniej niż
1 września 2022 r., a zakończyć najpóźniej 30 czerwca
2023 r. Projekt nie powinien trwać krócej niż 7 miesięcy.
Rozwój animatorów projektów
• Animatorzy i przedstawiciele organizacji wspierające wezmą
udział w jednodniowym szkoleniu finansowym dotyczącym
zasad rozliczania dotacji. Szkolenie odbędzie się on-line
we wrześniu 2022 r.
• Animatorzy projektów wezmą udział w: warsztatach
on-line w październiku/listopadzie 2022 oraz trzydniowych
warsztatach stacjonarnych dla liderów działań społecznych.
Warsztaty odbędą się w Warszawie na przełomie stycznia/
lutego 2023. Udział animatorów projektów w warsztatach
jest obowiązkowy i w całości finansowany ze środków
programu.
• Wsparcie tutorskie to indywidualne konsultacje z tutorem
— osobą, która wspiera animatorów w rozwoju, realizacji
i ewaluacji ich projektów. Comiesięczne konsultacje przez
cały okres realizacji projektu.
• Animatorzy realizowanych projektów mogą zaprosić
do siebie trenera/ trenerkę z sieci Latających Animatorów
Kultury i Latających Socjologów prowadzonej przez TIT „ę”.
Latający Animatorzy prowadzą warsztaty, przynoszą
inspirację, pokazują metody, które można wykorzystać
w dalszej realizacji projektu (od października do maja).
• Animatorzy projektów wspierają się wzajemnie w ramach
zamkniętej grupy na Facebooku. Dzielą się swoimi
przemyśleniami i sukcesami.
• W trakcie realizacji projektu zespoły projektowe mogą
ubiegać się o dofinansowanie wizyty studyjnej, która
umożliwi im odwiedzenie innych projektów nagrodzonych
w Konkursie oraz poznanie ich liderów.
• Na poszczególnych etapach realizacji Projektu zaprosimy
animatorów do ewaluacji naszych działań.

Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu i wypełnij Formularz Zgłoszenia
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