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Lista najcz ęściej zadawanych pyta ń i odpowiedzi na temat Programu Wolontariatu 
Pracowniczego Grupy Góra żdże „Aktywni i Pomocni” 

 

Czym jest Program Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże „Aktywni i 
pomocni”?  

Program Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże „Aktywni i Pomocni” powstał w 
wyniku przekonania Zarządu i pracowników Spółek Grupy Górażdże, którzy uważają, że 
działania na rzecz społeczności lokalnych są jedną z podstawowych powinności firmy wobec 
społeczeństwa. 

Program Wolontariatu pozwala na wsparcie finansowe (granty), merytoryczne i 
organizacyjne oddolnych inicjatyw Pracowników spółek Grupy Górażdże, którzy chcą działać 
na rzecz społeczności lokalnych.  

Kto jest Organizatorem Programu?  

Grupa Górażdże realizuje strategię społecznej odpowiedzialności poprzez działalność 
Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie i to jej powierzono organizację Programu 
Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże „Aktywni i Pomocni”.  

Co to jest grant?  

Grant to forma dofinasowania, którą otrzymuje zwycięski projekt złożony do Programu 
Wolontariatu Pracowniczego przez pracowników spółek Grupy Górażdże. Zwycięski projekt 
wybiera Kapituła, która ocenia zgłoszone wnioski w oparciu o kartę oceny i regulamin 
Programu.  

Kto mo że składa ć wnioski w Programie Wolontariatu Pracowniczego Gru py Góra żdże 
„Aktywni i Pomocni”?  

Wnioski w Programie mogą zgłaszać pracownicy spółek Grupy Górażdże zatrudnieni na 
umowę o pracę. Aby ubiegać się o grant pracownicy muszą stworzyć, co najmniej 
dwuosobowy zespół projektowy. Nie ma ograniczenia ile maksymalnie osób może włączyć 
się do projektu, dlatego mile widziane jest, aby do zespołu włączyły się również inne osoby: 
członkowie rodzin, przyjaciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych.  

Jaka jest wysoko ść grantu? 

Maksymalna kwota dofinansowania na realizację projektu w Programie to 3 000 zł brutto. 
Można wnioskować o mniejszą kwotę.  

Czy grant na realizacj ę projektu zostanie przekazany przed rozpocz ęciem projektu? 

Grant na realizację projektu będzie przekazany zespołowi projektowemu przed 
rozpoczęciem projektu.  

Do kiedy i gdzie  nale ży składa ć wnioski?  
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Wnioski o przyznanie dofinansowania można składać w terminie do 30 października 2013.  
Wniosek powinien być złożony na formularzu, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu 
Programu Wolontariatu Pracowniczego (dostępny na stronie internetowej Fundacji 
www.aktywniwregionie.pl lub w Intranecie ) i doręczony do biura Organizatora osobiście lub 
pocztą na adres:  

Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie  
Chorula, ul. Cementowa 1  
47-316 Górażdże  
lub drogą elektroniczną na adres Fundacji  
e-mail:  aktywniwregionie@gorazdze.pl  
 

Kim jest Lider Zespołu?  

Każdy z zespołów musi mieć wyznaczonego Lidera, na konto, którego przelany zostanie 
grant i to on jest szczególnie odpowiedzialny za realizację projektu i jego rozliczenie. Lider 
Zespołu kontaktuje się z Koordynatorem Programu oraz czuwa nad przepływem informacji 
między członkami zespołu projektowego. Przez cały czas trwania programu może on liczyć 
na wsparcie Koordynatora i swojego zespołu. 

W jakim terminie nale ży realizowa ć projekt?  

Projekty w ramach Programu można realizować od maja 2014 do 31 grudnia 2014.  

Kim jest beneficjent projektu?  

Beneficjent projektu to inaczej jego odbiorca, który skorzysta z działań prowadzonych przez 
pracowników, którzy realizują projekt. Np. jeśli pracownicy w ramach projektu odnowią 
świetlicę, to beneficjentami będą dzieci, które spędzają czas wolny w tej świetlicy.  

Kto mo że być beneficjentem projektu?  

Beneficjentami Programu jest społeczność lokalna Organizatora i pracowników spółek Grupy 
Górażdże. Projekty mogą być realizowane w miastach i gminach, na terenie których  
prowadzą swoją działalność spółki Grupy Górażdże. Jeśli zespół projektowy będzie chciał 
prowadzić działania poza wskazanym terenem konieczna będzie zgoda Organizatora.  

Co nale ży zrobi ć, aby zgłosi ć się do Programu?  

a. Przed przystąpieniem do Programu należy uważnie zapoznać się z regulaminem 
Programu, zwrócić uwagę czy harmonogram realizacji Programu nie będzie kolidował 
z planami służbowymi i prywatnymi.  

b. Kolejny krok, to znalezienie drugiej osoby, która również będzie chciała zgłosić się do 
Programu. Zespół projektowy musi mieć minimum dwie osoby pracujące na umowę o 
pracę w spółkach Grupy Górażdże. Warto stworzyć jest większy zespół, łatwiej 
będzie organizować pracę i dzielić obowiązki. Należy pamiętać, że do zespołu 
projektowego można również włączyć rodzinę, znajomych, kolegów z innych firm.  

c. W sytuacji, gdy jest problem ze znalezieniem drugiej osoby do zespołu należy udać 
się do Koordynatora Programu – Małgorzata Dąbrowska, tel. 77/777 8106, p.514 
malgorzata.dabrowska@gorazdze.pl   
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d. Ważnym krokiem jest decyzja, jakie działania będą realizowanie w projekcie, do kogo 
będą one skierowane. Warto rozejrzeć się wokół siebie, popytać znajomych czy nie 
znają organizacji, szkoły, osób, którym warto pomóc. 

e. Gdy zapadanie decyzja odnośnie tego kto będzie objęty wsparciem, pozostaje 
napisanie wniosku, gdzie wypisane będą osoby wchodzące w skład Zespołu 
Projektowego, opisane będą cele i działania projektowe oraz zostanie zaplanowany 
harmonogram i budżet projektu.  

f. Wzór wniosku znajduje się na stronie www.aktywniwregionie.pl.  Przed 
przystąpieniem do pisania wniosku jeszcze raz należy uważnie przeczytać Regulamin 
Programu oraz Statut Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie. Oba dokumenty 
dostępne są na stronie www.aktywniwregionie.pl 

g. We wniosku należy dokładnie odpowiedzieć na wszystkie pytania.  

h. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 15 lipca 2014.  

Kto b ędzie oceniał zło żone wnioski?  

Wyboru najlepszych projektów zgłoszonych przez pracowników do Programu dokona 
Kapituła Programu. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Rady Programowej i Zarządu 
Fundacji. 

Kiedy zostanie ogłoszona lista zwyci ęskich projektów?  

Lista zwycięskich projektów będzie ogłaszana na bieżąco – w zależności od ilości 
składanych wniosków - po spotkaniach kapituły, która dokona wyboru najlepszych projektów.   

Jak nale ży wydatkowa ć środki z grantu? 

Kwota grantu zostanie przelana na konto Lidera Zespołu.  To przede wszystkim on będzie 
czuwał nad prawidłowym wykorzystaniem środków, zgodnie z przedstawionym budżetem. 
Wszystkie wydatki muszą być potwierdzone fakturami i rachunkami. Każdy dokument 
kosztowy (rachunki, faktury) musi być trwale opisany i zawierać informację, czego dotyczył 
zakup i z jakiego źródła zostały pokryte koszty. Wzór: Zakup krzesełek do świetlicy, 
sfinansowano ze środków Fundacji „Aktywni w Regionie” w ramach projektu: „Aktywni i 
Pomocni”.  

Oryginały dokumentów kosztowych muszą być dostarczone do Organizatora Programu. 
Radzimy, aby Lider Zespołu zachował dla siebie kopie faktur i rachunków.  

Na kogo maj ą być wystawione faktury i rachunki, potwierdzaj ące wydatkowanie 
grantu?  

Dokumenty kosztowe (faktury, rachunki) muszą być wystawione na Organizatora Programu: 
Fundacja GÓRAŻDZE - Aktywni w Regionie z siedzibą w Choruli, ul. Cementowa 1, 47-316 
Górażdże, NIP 199-011-00-00. Liderowi Zespołu radzimy mieć te dane zawsze przy sobie, 
dobrym pomysłem jest również przekazanie tych danych innym członkom Zespołu 
Projektowego.  
 
Czy w trakcie trwania projektu nale ży w jaki ś sposób dokumentowa ć jego przebieg?  
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Zachęcamy, aby dokumentować przebieg projektu. Można robić zdjęcia, kręcić filmy, warto 
również zapisywać wypowiedzi beneficjentów projektów, członków zespołu. Ciekawe zdjęcia 
i wypowiedzi pełne emocji są świetną pamiątką i doskonałym dopełnieniem sprawozdania 
końcowego. Robiąc zdjęcia i nagrywając film, prosimy pamiętać, aby wszystkie osoby miały 
podpisane zgody na wykorzystanie wizerunku.  

Czy po zako ńczeniu projektu mo żna wydatkowa ć środki z grantu?  

Środki z grantu można wydatkować wyłącznie w okresie trwania projektu, który będzie 
określony w umowie. Środki, które zostaną niewykorzystane lub będą wykorzystane 
nieprawidłowo, będą podlegać zwrotowi.  

Czy kwota grantu mo że być przelana na konto organizacji, która jest odbiorc ą działań 
projektowych?  

Nie jest możliwe przelanie grantu na konto organizacji, która będzie wspierana.  

Czy po zako ńczeniu projektu b ędzie trzeba zło żyć sprawozdanie z realizacji projektu?  

Tak, po zakończeniu projektu Lider Zespołu wraz z zespołem będą musieli przygotować 
sprawozdanie finansowe i merytoryczne. Wzór sprawozdanie będzie dostępny na stronie 
www.aktywniwregionie.pl i trzeba będzie go złożyć w terminie 30 dni od daty zako ńczenia 
projektu.  

Jakie projekty maj ą szanse dosta ć dofinansowanie?  

Szczegółowe kryteria wyboru projektów określa Regulamin. Przy ocenie projektów Kapituła 
będzie brała pod uwagę następujące kryteria:  

• Skalę i zakres zaangażowania zespołu projektowego (w tym wielkość 
zespołu) 

Oznacza to, że im więcej osób uda Wam się zaangażować w projekt, tym większe ma 
szanse na dofinansowanie. Ważni są zarówno pracownicy spółek Górażdże, jak i przyjaciele, 
rodzina, sąsiedzi zaangażowani w projekt. 

• Zgodność Projektu z Regulaminem i Statutem Fundacji GÓRAŻDŻE  -
Aktywni w Regionie. 

Koniecznie zapoznajcie się ze statutem Fundacji, wskazuje on obszary priorytetowe naszych 
działań. 

• Diagnozę potrzeb i problemów społeczności lokalnej oraz adekwatność 
proponowanych działań do tej diagnozy. 

Opiszcie jak najdokładniej problem, który chcecie rozwiązać poprzez swoje działania oraz to, 
w jaki sposób wpłynie na życie danej społeczności lokalnej. Np. nie wystarczy napisać, że 
plac zabaw jest potrzebny na osiedlu, należy wyjaśnić dlaczego i jak budowa placu zabaw 
wpłynie za życie dzieci i ich rodziny. 

• Planowane rezultaty projektu. 
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Ważne jest także, aby obok tego „co chcecie zrobić” opisać także planowane rezultaty. 
Postarajcie się oszacować je jak najbardziej konkretnie, np.: 20 uczniów liceum weźmie 
udział w kursach języka angielskiego przez co zwiększą swoje szanse na dostanie się na 
studia; 15 psów-podopiecznych schroniska dostanie nowe budy. 

• Adekwatność budżetu i harmonogramu do planowanych działań. 

Oceniane także będzie w jaki sposób planujecie wydać środki. Ważne jest aby budżet i 
harmonogram był wykonalny i dostosowany do proponowanych działań. Pamiętajcie także, 
że jest to program wolontariatu, co oznacza, że zależy nam, aby jak najwięcej prac zostało 
wykonanych przez jego uczestników. Dlatego, zanim wpiszecie do budżetu zatrudnienie 
osoby do wykonania jakiejś pracy, zastanówcie się czy nie ma w Waszym otoczeniu 
specjalisty, który chciałby włączyć się jako wolontariusz. 
 
 

 


