
INSTRUKCJA	  PISANIA	  WNIOSKU	  

Wypełnienie	  poniższego	  Wniosku	  Grupy	  Młodzieżowej	   o	   przyznanie	   grantu	  na	   realizację	   inicjatywy	  
młodzieżowej	   pomoże	   Wam	   poukładać	   sobie	   Wasze	   pomysły	   na	   działanie,	   a	   komisji	   oceniającej	  
inicjatywy	  –	  poznanie	  Waszego	  pomysłu	  i	  jego	  sprawiedliwą	  ocenę.	  	  

Zanim	  poznamy	  Wasz	  pomysł	  chcieliśmy	  się	  trochę	  dowiedzieć	  o	  tym	  kim	  jesteście	  –	  Wy	  jako	  grupa	  
młodzieżowa,	  która	  ma	  pomysł	  na	  własne	  działanie	  i	  chce	  go	  zrealizować.	  Podajcie	  ile	  osób	  z	  Was	  jest	  
uczennicami/uczniami	  szkół	  gimnazjalnych	  i	  ponad	  gimnazjalnych,	  a	  ile	  osób	  jest	  starsza.	  Szczególnie	  
interesuje	  nas	   to	   ile	   czasu	   i	   skąd	   się	   znacie,	   ile	  macie	   lat,	  w	   jakiej	   części	  Warszawy	  mieszkacie	   i	   co	  
robicie	   w	   wolnym	   czasie.	   Na	   tym	   etapie	   	   nie	   jest	   dla	   nas	   istotne,	   jak	  macie	   na	   imię	   i	   nazwisko	   –	  
chcemy	   by	   ocena	   wniosków	   była	   uczciwa	   i	   w	   pełni	   anonimowa.	   Opiszcie	   jedynie	   kim	   jest	   szef	  
działania	  –	  czy	  ma	  doświadczenie	  w	  podobnych	  działaniach	  i	  czy	  jest	  pełnoletni.	  	  

Wasza	   inicjatywa	  powinna	  mieć	  tytuł,	  który	  będzie	  promował	  Was	   i	  Wasz	  pomysł.	  Powinien	  być	  on	  
krótki	  i	  łatwo	  zapadający	  w	  pamięci.	  

Kolejnym	   krokiem	   jest	   przedstawienie	   krótkiego	   opisu	   Waszej	   inicjatywy.	   Podzielcie	   się	   z	   nami	  
informacją	  co	  chcecie	  zrobić,	  w	  jakiej	  formie	  i	  jaka	  będzie	  tematyka	  działania.	  Zastanówcie	  się	  także	  
do	  kogo	  będziecie	  kierować	  działania	  Waszej	  grupy	  i	  ilu	  ludzi	  będzie	  odbiorcami	  Waszej	  inicjatywy.	  	  	  	  

Następnie	  przedstawcie	  proponowany	  przez	  Was	  termin	  realizacji	  działania	  oraz	  miejsce.	  Im	  bardziej	  
konkretnie	  i	  rzetelnie	  je	  określicie	  tym	  lepiej.	  Nie	  znaczy	  to	  jednak,	  że	  na	  tym	  etapie	  musicie	  mieć	  już	  
wszystko	  dogadane	  np.	  z	  hala	  sportową,	  Młodzieżowym	  Domem	  Kultury	  czy	  też	  szkołą.	  	  

Ważne	  dla	  nas	  jest	  także	  to	  skąd	  macie	  pomysł	  na	  Waszą	  inicjatywę	  –	  co	  Was	  zainspirował,	  jak	  długo	  
chodził	   Wam	   on	   po	   głowie	   i	   dlaczego	   jest	   to	   dla	   Was	   ważne.	   Opiszcie	   nam	   to	   w	   kilku	   zdaniach.	  
Pozwoli	  nam	  to	  zrozumieć	  potrzebę	  Waszego	  działania.	  

Jednym	  z	  najważniejszych	  etapów	  wymyślania	  inicjatywy/działania	  jest	  określenie	  celu/celów	  
Waszych	  pomysłów.	  Innymi	  słowy	  chodzi	  o	  to	  byście	  napisali	  co	  Wam	  da	  realizacja	  tej	  inicjatywy,	  
czego	  się	  nauczycie	  Wy	  i	  adresaci	  inicjatywy.	  Celów	  nie	  powinno	  być	  więcej	  niż	  3.	  	  

Jeżeli	  macie	  już	  pomysł	  i	  określone	  cele	  to	  nadszedł	  czas	  na	  przedstawienie	  konkretnych	  działań,	  
które	  krok	  po	  kroku	  będziecie	  realizować.	  Należy	  rozpisać	  je	  jak	  najbardziej	  szczegółowo	  do	  
najprostszych	  czynność,	  np.	  poinformowanie	  adresatów	  o	  inicjatywie,	  zakup	  materiałów	  biurowych,	  
ustalenie	  szczegółów	  z	  miejscem,	  gdzie	  inicjatywa	  będzie	  realizowana.	  Im	  dokładniej	  rozpiszecie	  te	  
działania,	  tym	  łatwiej	  będzie	  Wam	  ustalić	  harmonogram	  realizacji	  inicjatywy	  i	  być	  może	  nic	  Wam	  nie	  
umknie	  podczas	  realizacji	  inicjatywy.	  	  

Następnie	  działania	  te	  należy	  wpisać	  w	  tabelę	  harmonogramu	  i	  zaznaczyć	  X	  lub	  kolorem	  komórkę	  
symbolizującą	  tydzień	  w	  odpowiednim	  miesiącu,	  kiedy	  dane	  działanie	  będzie	  przez	  Was	  realizowane.	  
Uzupełnienie	  takiego	  harmonogramu	  pozwoli	  Wam	  na	  zobaczyć	  kiedy	  macie	  najwięcej	  działań	  a	  
kiedy	  mniej.	  	  

I	  tak	  zbliżamy	  się	  do	  końca	  wniosku.	  Przedostatnim	  krokiem	  jest	  wypisanie	  efektów/rezultatów	  
Waszej	  inicjatywy.	  Napiszcie	  czego	  się	  nauczycie	  dzięki	  realizacji	  tego	  działania,	  co	  zostanie	  
wykonane/zorganizowane,	  a	  może	  coś	  wyprodukujecie?	  Lub	  kogoś	  czegoś	  nauczycie?	  Może	  Wasze	  
działanie	  przyniesie	  coś	  pożytecznego	  ludziom	  z	  Waszego	  otoczenia	  (podwórka,	  sąsiedztwa,	  szkoły	  
itp.)?	  



Ostatnia	  już	  rzeczą	  jest	  kosztorys.	  Zastanówcie	  się	  teraz	  nad	  wszystkimi	  rzeczami,	  które	  musicie	  kupić	  
by	  przygotować	  i	  przeprowadzić	  Wasza	  inicjatywę.	  Może	  musicie	  coś	  sami	  wyprodukować	  i	  to	  także	  
kosztuje?	  	  

Wypiszcie	  wszystkie	  te	  rzeczy,	  a	  przy	  nich	  kwoty	  za	  ile	  je	  kupicie	  bądź	  wyprodukujecie.	  Zdajemy	  sobie	  
sprawę,	  że	  czasem	  trudno	  jest	  wycenić	  koszt,	  bo	  możecie	  nie	  wiedzieć	  dokładnie	  ile	  co	  kosztuje.	  
Proponujemy	  Wam	  wówczas	  poszukać	  w	  internecie	  tych	  rzeczy	  i	  w	  kosztorysie	  wkleić	  link.	  To	  pozwoli	  
nam	  na	  zweryfikowanie	  Waszego	  budżetu.	  Im	  będzie	  on	  dokładniejszym	  tym	  lepiej.	  Jeżeli	  kupujecie	  
kilka	  tych	  samych	  rzeczy	  wpiszcie	  kwotę	  za	  jedną	  sztukę	  oraz	  sumę	  wszystkich,	  które	  chcecie	  nabyć.	  
Na	  koniec	  zsumujcie	  wszystko	  i	  wpiszcie	  w	  odpowiednie	  miejsce.	  	  	  

Pamiętajcie,	  że	  nie	  będą	  mile	  widziane	  propozycje	  zakupu	  drogiego	  sprzętu	  np.	  kamer,	  aparatów	  
fotograficznych,	  uprzęży	  wspinaczkowej	  itp.	  Przedmioty	  te	  mogą	  być	  niezbędne	  do	  realizacji	  Waszej	  
inicjatywy,	  ale	  ich	  czas	  używania	  jest	  znacząco	  dłuższy	  niż	  realizacja	  Waszej	  inicjatywy.	  	  	  Aby	  je	  móc	  
użyć,	  	  nie	  musicie	  ich	  kupować,	  a	  np.	  wypożyczyć	  .	  	  

To	  tyle!	  

Teraz	  złóżcie	  wniosek	  i	  cierpliwie	  czekajcie	  na	  ocenę	  J	  Macie	  problem?	  	  	  Skontaktujcie	  się	  z	  jednym	  z	  
doradców,	  którzy	  mogą	  Wam	  pomóc	  w	  wyliczeniu	  kosztów	  i	  uzupełnieniu	  całego	  wniosku.	  	  

POWODZENIA!	  


