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INICJATYWY MŁODZIEŻY – WYTYCZNE 

 
 
 

1. Fundacja Obrazy Bez Granic oświadcza, iż w związku z realizacją projektu „Centrum Aktywności 
Młodzieży” dysponuje środkami na pokrycie realizacji sześciu inicjatyw społecznych młodzieży w 
kwocie po 500 zł na każdą inicjatywę.  
 
2. Pod pojęciem inicjatywy społecznej młodzieży rozumiemy każdy pomysł, przygotowany i opisany 
na specjalnym formularzu przez młodzież (osoby w wieku 15-21 lata), który ma charakter społeczny.  
Działania o charakterze społecznym to m.in.: 
- działania na rzecz lokalnej społeczności, danej grupy społecznej lub danej osoby potrzebującej 
pomocy  
- działania integrujące grupy społeczne (np. młodzież i seniorów) 
- działania kulturalne, sportowe, edukacyjne otwarte dla szerszej społeczności (np. turnieje gry 
planszowych, zawody sportowe, przedstawienia teatralne lub taneczne) 
- działania, które zwracają uwagę na problemy dzisiejszego świata (np. przedstawienie pokazujące 
problem dyskryminacji, wystawa fotograficzna na temat starzenia się społeczeństwa, konkurs 
plastyczny dla dzieci na temat zagrożeń Internetu itp.) 
- działania dotykające kwestii praw człowieka i praw obywatelskich  
 
3. Pomysły na inicjatywy, opisane na specjalnych formularzach Fundacja przyjmuje do dnia 
06.10.2015r. w Centrum M.A.K. ul. Bankowa 15 Jelenia Góra. W przypadku większej ilość zgłoszeń 
komisja wybierze sześć inicjatyw, które zostaną zrealizowane. Z każdą grupą zostanie spisane 
porozumienie na czas realizacji pomysłu.  
 
4. Inicjatywy mogą być realizowane w terminie od 07.10.2015 do 28.12.2015r. 
 
5. Każda grupa realizująca  inicjatywę będzie miała do dyspozycji kwotę 500 zł na pokrycie 
koniecznych kosztów w postaci: kosztów promocji, transportu, zakupu materiałów. Koszty powinny 
być uzasadnione i wskazane w opisie pomysłu. Rozliczenie odbywać się będzie bezgotówkowo 
(Fundacja będzie regulować płatności za dostarczone faktury). W przypadku braku możliwości 
rozliczeń bezgotówkowych dopuszcza się płatności gotówką. Wszystkie wydatki muszą być 
potwierdzone dokumentem księgowym (faktura VAT,  rachunek).  
 
6. Kadra Fundacji chętnie udzieli wszelkiej pomocy w przygotowaniu oraz w realizacji pomysłu. 
Zapraszamy do kontaktu z Centrum M.A.K. osobiście, mailowo: centrummak.info@gmail.com lub 
telefonicznie: 691 134 202, od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-19.00.  
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