
 

  

 

REGULAMIN INICJATYW SENIORALNYCH 

W RAMACH GDAŃSKICH DNI SENIORA 2017  

 

1. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku (RCWG) ogłasza nabór w ramach Programu 

skierowanego do grup osób 60+ 

Program Inicjatywy Senioralne w ramach Gdańskich Dni Seniora 2017 – w ramach  programu można 

zdobyć dotacje na wsparcie pomysłów grup osób 60+. 

Kryteriami strategicznymi tj. lepiej punktowanymi inicjatywami będą te, które: 

- wykorzystują potencjał wolontariacki seniorów 

- są skierowane do szerokiej grupy odbiorców 

- nastawione są na wsparcie innych 

- zakładają partnerskie działania. 

Główne kryterium wyboru: wybór inicjatyw realizowanych w jak największej ilości dzielnic na 

terenie Miasta Gdańska 

W ramach Programu czekamy na wnioski grup z terenu Miasta Gdańska 

Maksymalna kwota dofinansowania to 500 zł (słownie: pięćset złotych) 

 

2. O dotacje mogą ubiegać się liderzy wraz z grupą twórców min. 5 osób w wieku 60+. Inicjatywa 

musi być skierowana dla minimum 10 seniorów. Wnioski złożone przez liderów w wieku poniżej 

60 lat będą odrzucane. 

3. Istnieje możliwość zmiany lidera za zgodą Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku w 

wyjątkowych sytuacjach tj. stan zdrowia, wyjazd lidera itp. 

4. Przyznawanie dotacji odbywa się w drodze konkursu. Oznacza to, że złożenie podania o 

dofinansowanie projektu NIE jest równoznaczne z przyznaniem środków. 

5. Dotacje będą przyznane na projekty zaplanowane i realizowane przez grupy seniorów i seniorek.  

6. Dotacje przeznaczone będą na projekty, które spełniają wszystkie warunki: 



 

  

-  1 lider może złożyć więcej niż 1 wniosek, jednak dofinansowanych może zostać 

maksymalnie  

1 z nich 

- lider będzie uczestniczył w szkoleniu dla liderów w terminie podanym po rozstrzygnięciu (ostatni 

tydzień września 2017) 

- w całości są przygotowane i zrealizowane przez lidera z grupą seniorów i seniorek, 

- nie są działalnością o charakterze politycznym, 

- planowane działania odbywają się między 01.10 – 31.10. 2017r.  

 

7. Jeden lider w ramach jednego naboru może otrzymać dotację na realizację jednego projektu.  

8. Wypełnione podanie należy złożyć w 1 egzemplarzu do dnia 19.09.2017 r. (decyduje data 

wpłynięcia wniosku do RCWG). Warunkiem przyjęcia wniosku jest jego całkowite wypełnienie 

wraz z budżetem. Opisane koszty w trakcie realizacji inicjatywy mogą być przesuwane wyłącznie 

za pisemną zgodą Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku. 

9. Każda inicjatywa przed jej rozpoczęciem musi zostać zgłoszona do Regionalnego Centrum 

Wolontariatu – daty realizacji inicjatyw podane w złożonych wnioskach są wiążące – 

tworzyć będą kalendarz obchodów Gdańskich Dni Seniora 2017. 

 

Podania prosimy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gfs@wolontariat.org.pl, 

składać osobiście lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres: 

 

REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKU 

ul. Pl. Solidarności 1 

80- 863 Gdańsk 

Budynek ECS, III p. pok. 3.28 

Wnioski złożone drogą elektroniczną muszą być skanem oryginału wraz z odręcznym podpisem 

lidera. 

 

Osoba do kontaktu: Natalia Meszko lub Agnieszka Buczyńska - 58 772 42 19 
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