
Konkurs 100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski 

Spotkanie informacyjne 



100 projektów na 100-lecie  
Odzyskania Niepodległości Polski 

Konkurs dla Caritas Diecezjalnych 

Termin składania wniosków 20 kwietnia 2018 r. 



Program 100na100 jest 
częścią kampanii 
Pomagamy na100 
 

 

Pomagamy na 100 

https://www.youtube.com/watch?v=rd9ipczglBI
https://www.youtube.com/watch?v=rd9ipczglBI
https://www.youtube.com/watch?v=rd9ipczglBI


Działania na rzecz seniorów 
Program „Na codzienne zakupy” 



Działania na rzecz seniorów 
Kromka chleba dla sąsiada 



Przeciwdziałanie 
marnowaniu żywności 
Spiżarnia Caritas 

 



100 na100 
maj – grudzień 2018 - realizacja projektów  

Caritas Polska - organizator konkursu 

Caritas Diecezjalna – wnioskodawca 

Jeronimo Martins Polska S.A. – partner, darczyńca 

10 maja - 31 grudnia – realizacja działań w 

projektach 

 

 



Cele: 

• aktywizacja społeczna, sportowa, kulturowa, technologiczna uczestników 

• edukacja społeczna, w tym także zmiana postaw społecznych, promocja 

wartości,  

• edukacja historyczna, również w zakresie historii lokalnej i regionalnej, 

• edukacja  językowa, technologiczna, zdrowotna itp. 

• poprawa jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w 

szczególności seniorów. 

 



Uczestnicy: 

• seniorzy (60+) 

• wolontariusze 

• dzieci i młodzież 

• osoby chore, niepełnosprawne 

• osoby bezdomne 

• inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 

• lokalna społeczność 

 



3 razy i 

• Inicjator - podmioty, które występują z inicjatywą projektów; jednostki 

organizacyjne Caritas oraz organizacje współpracujące np. jadłodajnie, 

świetlice socjoterapeutyczne, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Parafialne 

Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, grupy wolontariuszy itp.  

• Innowacja – nowa wartość, nowe rozwiązania dla już zidentyfikowanych 

problemów 

• Integracja międzypokoleniowa – działania wspólne młodzi wolontariusze - 

seniorzy 

 



Info finansowe: 
 

• CD - max. 5 projektów 

• grant –  max. 20 000 zł ; wkład własny nieobowiązkowy  

• 5% kwoty dofinansowani  - koszty pośrednie, rozliczanych ryczałtem 

• budżet powinien odzwierciedlać planowane działania w projekcie i 

powinien zawierać główne pozycje kosztowe związane z realizacją 

projektu 

• lokalna społeczność 

 



Harmonogram konkursu: 

 

 

termin działanie 

29 marca - 20 kwietnia 2018 r. Składanie wniosków o dofinansowanie projektów 

21 kwietnia - 26 kwietnia 2018 r. Ocena wniosków 

7 maja 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu 

7 maja – 15 maja 2018 r. Podpisanie umów o dofinansowanie projektów 

10 maja – 31 grudnia 2018 r. Realizacja działań w ramach projektów 

30 września 2018 r. Sprawozdanie cząstkowe merytoryczne  
i finansowe za okres maj - sierpień 2018 

31 stycznia 2019 r. Sprawozdanie końcowe merytoryczne  
i finansowe za okres maj - grudzień 2018 



Wniosek: 
 

• złożony na formularzu (Załącznik 1) 

• harmonogram projektu (Załącznik nr 1a) 

• budżet projektu (Załącznik nr 1b) 

•  zgoda na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela Wnioskodawcy 

upoważnionego do kontaktu z Organizatorem konkursu (Załącznik nr 1c) 

• przesłany scan oraz pliki word i excel mailem na adres 

100na100@caritas.org.pl do 20 kwietnia 2018r. 

• opis projektu zwięzły 

 

mailto:100na100@caritas.org.pl


Ocena formalna wniosków: 
 

• wpisują się w cele Programu wymienione w Preambule;  

• harmonogram zgodny z Regulaminem Programu 

• Grant nie większy niż 20 000,00 zł. 

• Uczestnicy - społeczność lokalna 

• termin składania Wniosków – 20 kwietnia 2018 

• wniosek kompletny 

 



Ocena merytoryczna wniosków: 
 

• czy projekt adekwatnie odpowiada na potrzeby środowiska lokalnego (0 - 20 pkt) 

• czy projekt uwzględnia integrację międzypokoleniową (0 – 5 pkt) 

• czy projekt uwzględnia udział wolontariuszy (0 – 5 pkt) 

• liczba beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie w ramach projektu (0 - 10 pkt) 

• trwałość efektów projektu  (0 - 10 pkt) 

 



Wniosek: 
 

• okres realizacji projektu  

• miejsce realizacji projektu 

• cel projektu 

• krótki opis projektu, który wykorzystywany będzie w działaniach promocyjnych 

(mapa projektów) 

• krótki opis  Inicjatora – podmiotu, który występuje z inicjatywą projektu (jeśli 

dotyczy) 

 



Wniosek: 
 

• opis uczestników projektu (wolontariusze, seniorzy, bezdomni, rodziny, dzieci, osoby 
wykluczone ), w tym analiza potrzeb 

• opis działań w projekcje, w tym wskazanie innowacji - „nowej wartości” dla lokalnej 
społeczności 

• opis działań  promocyjnych przewidzianych w projekcie 

• proponowany sposób oceny efektów projektu – wskaźniki rezultatu, wskaźniki produktu 

• harmonogram realizacji projektu 

• budżet projektu 

• oświadczenie o zgodzie na udział w ogólnopolskiej akcji promocyjnej Programu 
„100na100” 

 



Wniosek o realizację projektu w ramach Programu  
„100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE CELU I DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH 

SKŁADANEGO PROJEKTU 

1. Krótki opis projektu (który będzie umieszczony na mapie projektów) (Max. 200 znaków) 

Elevator pitch  

2. Krótki opis Inicjatora – podmiotu, który występuje z inicjatywą projektu (jeśli dotyczy) 

(Max. 200 znaków) 

3. Uczestnicy projektu (opis) oraz analiza potrzeb Persona 

Ilość osób, które otrzymają wsparcie: ……...........…………… (Max.500 znaków) 

 

 

 

 



Wniosek o realizację projektu w ramach Programu  
„100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” 

 

4. Cele projektu (Max.500 znaków) Propozycja wartości  

5. Opis projektu, w tym harmonogram działań bezpośrednich (Max.1500 znaków) 

6. Opis proponowanych działań informacyjnych oraz ewaluacja (Max.200 znaków) 

7. Opis działań w zakresie budowania wolontariatu (jeśli dotyczy) (Max.500 znaków) 

 

 

 

 

 

 



Wniosek o realizację projektu w ramach Programu  
„100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” 

 

 III. BUDŻET PROJEKTU 

1. Wnioskowana kwota (bez wkładu własnego) wynosi …………………… 

 2. Wkład własny wynosi ................................ (jeśli dotyczy) 

3. Koszty pośrednie stanowią …………………% kosztów bezpośrednich (max. 5%). 

 

Budżet Załącznik 1 a 

Harmonogram 1 b 

 

 

 

 



Wniosek o realizację projektu w ramach Programu  
„100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” 

 

 IV. WSKAŹNIKI PROJEKTU 

1. Wskaźniki produktu (zgodne z opisem projektu oraz harmonogramem) 

1 a. Liczba osób, które otrzymają wsparcie: …....………... 

1 b. Liczba i rodzaje form wsparcia, które zostaną udzielone beneficjentom 

1 c. Liczba i rodzaj działań, które zostaną zrealizowane w zakresie wolontariatu 

(jeśli dotyczy) 

 

 

 

 



Wniosek o realizację projektu w ramach Programu  
„100 projektów na 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” 

 
 

2. Wskaźniki rezultatu (zgodne z opisem projektu oraz harmonogramem) 

2 a. Ocena efektów osiągniętego wsparcia przez beneficjentów. Opis 

wskaźnika i sposobu pomiaru efektywności. 

2 b. Ocena efektów wsparcia udzielanego przez wolontariuszy. Opis wskaźnika i 

sposobu pomiaru efektywności. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
  
 

 

1. Wskaźniki produktu (zgodne z opisem projektu) 

1 a. Liczba osób, które otrzymały wsparcie: …………... 

1 b. Liczba i rodzaje form wsparcia, które zostały udzielone uczestnikom 

1 c. Liczba i rodzaj działań, które zostały zrealizowane w zakresie wolontariatu 

1 d. Działania promocyjno-informacyjne zrealizowane w ramach projektu 

 
 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
  
 2. Wskaźniki rezultatu (zgodne z opisem projektu oraz harmonogramem) 

2 a. Ocena efektów osiągniętego wsparcia przez beneficjentów 

2 b. Ocena efektów wsparcia udzielanego przez wolontariuszy 

 

 II. RYZYKA I PROBLEMY W PROJEKCIE W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 

 

III. INFORMACJA PRASOWA DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE CARITAS POLSKA 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 
 

  

 

 

 

 

  

  

 



Dziękuję za uwagę 

Małgorzata Jarszewska, 509 744 608 


