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1. Zakres konkursu 

1.1 Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw w jednym z poniższych 

obszarów: 

a) realizacja dzieła miłosierdzia na rzecz konkretnej grupy potrzebujących: dzieci, starszych, osób 

chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych itp. 

b) działania na rzecz podniesienia swoich kompetencji w ramach podejmowanej działalności 

wolontaryjnej: szkolenia, warsztaty, wyjazdy, spotkania, wizyty studyjne itp. 

c) promocja aktywności wolontaryjnej w środowisku: imprezy plenerowe, konkursy, spotkania, 

prelekcje, materiały promocyjne itp. 

1.2 Obszar terytorialny realizowanych projektów obejmować może cały kraj. 

1.3 Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 1 wniosek w konkursie. 

1.4 Jeden podmiot może otrzymać kwotę  1000-1500zł, w zależności od oceny. 

1.5 W jednej edycji konkursu zostaną przyznane maksymalnie 3 granty. Caritas Diecezji Kieleckiej 

zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej liczby grantów, bądź nieprzyznanie żadnego w przypadku 

braku odpowiednich projektów. 

1.6 Organem odpowiedzialnym w Caritas Diecezji Kieleckiej za organizację konkursu oraz jego 

monitorowanie odpowiedzialne jest Diecezjalne Centrum Wolontariatu. 

1.7 Projekty będą oceniane pod względem innowacyjności, zasięgu działań, integracji społeczności, 

realistyczności realizacji. W opisie projektu należy uwzględnić: diagnozę potrzeb, cel projektowy, 

harmonogram działań. 

 

2. Podmioty uprawnione do udziału w konkursie 

2.1 O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać  się wyłącznie Szkolne Koła 

Caritas Diecezji Kieleckiej, które zostały oficjalnie powołane przez Dyrektora Caritas na terenie szkoły. 

2.2 Pojedynczy projekt może być realizowany przez jedno SKC lub w partnerstwie z innym SKC. 

2.3 Działania projektowe mogą być podejmowane we współpracy z instytucjami, placówkami 

pomocowymi, samorządem terytorialnym. 

 

3. Harmonogram konkursu 

3.1 Termin składania wniosków upływa do dnia 31 marca 2017 roku do godziny 16.00.  



3.2 Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi  do dnia 10 kwietnia 2017 roku. 

3.3 Terminy realizacji projektów:  

3.3.1 Rozpoczęcie nie wcześniej niż od dnia 10 kwietnia 2017 roku. 

3.3.2 Zakończenie do dnia 30 października 2017 r.  

3.4 Dostarczenie sprawozdania z realizacji projektu do biura Caritas Diecezji Kieleckiej do dnia 10  

listopada 2017 roku. 

 

4. Sposób składania wniosków 

4.1. Formularz wniosku należy wypełnić  w formie elektronicznej w języku polskim, a następnie złożyć 

w formie papierowej na adres: 

Diecezjalne Centrum Wolontariatu 

Caritas Diecezji Kieleckiej 

pl. Najświętszej Maryi Panny 1 

25-010 Kielce 

Z dopiskiem na kopercie: „Skrzynka Miłosierdzia” 

4.2 O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data wpływu do Caritas Diecezji Kieleckiej. 

4.3 Wniosek powinien zostać podpisany przez opiekuna Szkolnego Koła Caritas oraz 

Przewodniczącego Szkolnego Koła Caritas 

 

5. Koszty kwalifikowalne 

5.1 W ramach projektu mogą zostać sfinansowane  

a) materiały warsztatowe, pomoce dydaktyczne, 

b) poczęstunek, prowiant,  

c) szkoleniowcy, trenerzy, prelegenci itp., 

d) przejazdy, transport, 

e) materiały promocyjne, 

f) inne uzasadnione niezbędne do realizacji projektu. 

5.2 Wszystkie ponoszone koszty muszą być  ponoszone na Caritas Diecezji Kieleckiej 

5.3 Szczegółowe zasady rozliczenia zostaną ustalone po rozstrzygnięciu konkursu w trakcie 

podpisywania porozumienia. 

 

6. Ustalenia końcowe 

6.1 Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Damiana Zegadło,  

Koordynatora Diecezjalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach, tel. 664 031 039,  

e-mail: wolontariat.kielce@caritas.pl 


