Czujesz, że w Twojej okolicy nic się nie
dzieje? Brakuje Ci ciekawych wydarzeń?
Masz pomysł, co fajnego można
by zrobić? Dzięki programowi “Młodzież
Inspiruje Dzielnice” możesz otrzymać
wsparcie finansowe - nawet 6000 zł
- na realizację swojego pomysłu!
Powstanie inicjatyw wynikajacych z Waszych
faktycznych potrzeb i uzupełnienie oferty
kulturalnej w mieście.
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mieszkasz/uczysz się/pracujesz w Lublinie
projekt możesz złożyć indywidualnie (jeśli jesteś pełnoletni) lub z grupą
formalną lub nieformalną (min. 2 osoby, w tym jedna osoba musi być pełnoletnia*).
Swoją inicjatywę możesz zrealizować razem ze znajomymi z klasy, grupy studenckiej,
sąsiedztwa, podwórka. Propozycje inicjatyw mogą składać także grupy szkolne i
studenckie, koła zainteresowań i inne.
* Osoba pełnoletnia pomoże z formalnościami, planowaniem kolejnych zadań, rozliczeniami
i koordynowaniem całości, tak, żeby osiągnąć efekt, na którym Wam zależy.

W Twojej okolicy brakuje tego, co
Cię interesuje? Już dziś możesz to zmienić!
Skorzystaj z szansy i złóż swój projekt.
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Złóż pomysł

Zróbcie spotkanie

W zależności od miejsca realizacji projektu
wypełnij/cie formularz i wyślij/cie do właściwego
Operatora - Dzielnicowego Domu Kultury.
(patrz mapa)

Zastanówcie się:
co i po co chcecie to zrobić, gdzie,
kiedy, dla kogo.

Masz pomysł?

Przykładowe pomysły na działania: koncerty,
warsztaty, spotkania, wystawy, wykłady, pokazy
filmowe, spektakle, przeglądy itp.

Wspólnie sprawdź/cie

Znajdźcie opiekuna
lub opiekunkę
Jeśli jesteście grupą
osób niepełnoletnich.

warunki formalne i merytoryczne dla projektu przed
ostatecznym złożeniem pomysłu.

Harmonogram prac

Preferowane będą formularze, których całkowite
zakładane koszty nie przekraczają kwoty
6000,00 zł brutto
(słownie: sześć tysięcy złotych brutto)

ustalcie kolejne etapy działań i podział
ról w realizacji projektu

Zapoznaj się z zasadami
i regulaminem naboru

Nabór

na projekty można składać do operatorów
programu, którymi są:

Zrób to sam/-a

(jeśli jesteś osobą pełnoletnią)

lub zbierz grupę
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Dzielnicowy Dom Kultury “Bronowice”
i Dzielnicowy Dom Kultury “Węglin”.
W zależności od miejsca realizacji projektu masz możliwość
skonsultować pierwszą wersję pomysłu z właściwym
Dzielnicowym Domem Kultury.

Każdy z operatorów koordynuje program w konkretnych dzielnicach
miasta. Poniżej na mapie znajdziecie informację, gdzie można złożyć
wniosek z inicjatywą dla konkretnej dzielnicy - jest to zależne od
dzielnicy, w której chcesz go zrealizować.
1. Ponikwoda
2. Śródmieście
3. Stare Miasto
4. Kalinowszczyzna
5 . Tatary
6. Hajdów-Zadębie
7. Za Cukrownią
8. Bronowice
9. Felin
10. Wrotków
11. Dziesiąta
12. Kośminek
13. Abramowice
14. Głusk

17.

15.
19.

16.
23.

15. Sławin
16. Sławinek
17. Czechów Północny
18. Czechów Południowy
19. Szerokie
20. Wieniawa
21. Węglin Północny
22. Węglin Południowy
23. Konstantynów
24. Rury
25. Czuby Północne
26. Czuby Południowe
27. Zemborzyce

DDK Bronowice

18.
20.

4.

2.

24.

21.
22.

1.

3.
8.

7.

25.
26.

11.

10.

5.

Ofertę swojego projektu prześlij od 1 do 23 września 2022 r.,
do godziny 23:59. na maila odpowiedniego Operatora Programu
(patrz mapa).
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
ul. Krańcowa 106,
dzielnicekultury@ddkbronowice.pl

6.

9.

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”
ul. Judyma 2a,
s.gumiela@ddkweglin.pl

12.

27.
13.

14.

Jedna osoba / grupa może złożyć maksymalnie jeden formularz do
jednego Operatora. Zgłoszenie powinno obejmować jeden Projekt.
Nadesłanie Formularza nie jest równoznaczne
z zakwalifikowaniem do Programu.

DDK Węglin

Złożone pomysły będą oceniane przez Zespoły ds. oceny projektów
- każdy operator powoła zespół, który do 30 września 2022 r.
zaproponuje projekty do realizacji.

Zespół ds. oceny projektów dokona oceny, biorąc pod uwagę:
Prawidłowość wypełnienia formularza.
Uprawnienia do składania Ofert współpracy
(patrz punkt: Kto może wziąć udział w programie?).
Zgodność z założeniami programu, opartego o europejskie wartości,
takie jak: włączanie do współdecydowania o mieście, równość,
dostępność i zapobieganie dyskryminacji.
Działania realizowane w ramach programu powinny być w największym
możliwym stopniu przyjazne/obojętne dla środowiska.
Uwzględnienie w projekcie potrzeb środowiska lokalnego dzielnicy
(tj. czy jest w tym miejscu zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia).
Wartość merytoryczną (tj. czy pomysł jest możliwy do zrealizowania,
odpowiednio uzasadniony).
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o informowaniu na bieżąco operatora o postępach
w realizacji pomysłu;
o umieszczaniu we wszelkich materiałach
promocyjnych odpowiednich logotypów
(określonych w Zasadach współpracy) i przesyłaniu
tych materiałów do zatwierdzenia operatora przed
ich publikacją;
jeśli chcecie dokonać zmian w projekcie
w trakcie jego realizacji - najpierw skontaktujcie
się z Operatorem.

Kiedy Twój/Wasz projekt zostanie wybrany do realizacji odpowiedni
operator - DDK Bronowice lub DDK Węglin skontaktuje się z Tobą/
Wami, zaprosi Was do zawarcia porozumienia, w którym określicie
szczegółowo zasady współpracy.
Porozumienie zostanie zawarte z pełnoletnią/im: osobą fizyczną,
członkiem lub opiekunem grupy formalnej/nieformalnej.
W trakcie projektu możecie liczyć na wsparcie ze strony operatora, we
współpracy z którym realizujecie projekt (adresy mailowe znajdziecie
powyżej).
PROJEKT MUSI ZAKOŃCZYĆ SIĘ DO 31 LISTOPADA 2022 R.
Do 14 dni od zakończenia projektu prześlij mailem do operatora
programu wypełniony formularz podsumowania działań prowadzonych
w ramach programu „Dzielnice Kultury – Młodzież Inspiruje Dzielnice”
w 2022 roku.

Młodzież Inspiruje Dzielnice. Zasady udziału w programie

