REGULAMIN PROGRAMU DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY
Obowiązuje od 01.08.2012 roku
I Organizator
Organizatorem Programu Dialog Międzypokoleniowy jest Fundacja Wspólnota
Pokoleń, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Dworcowej 25 lokal 6, 50-456
Wrocław; wpisana do rejestru Fundacji prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378653 o numerze
REGON 142881772.
II Beneficjenci
1. Beneficjentami Programu Dialog Międzypokoleniowy mogą być:
1.1 Osoby aktywnie wspierające proces demokratyzacji Polski po 1945 r., które
w wyniku swojego zaangażowania:
utraciły zdrowie, a ich stan psychiczny i sprawność fizyczna uległy znacznemu
pogorszeniu,
co
uniemożliwia
im
podjęcie
zatrudnienia
oraz
współuczestniczenie w pełni w życiu społecznym kraju;
wymagają stałej opieki medycznej i pielęgnacyjnej, a nie posiadają środków
finansowych na opłacenie odpowiednich świadczeń;
znajdują się w trudnej sytuacji materialnej ze względu na swoją działalność na
rzecz demokratyzacji, co skutkowało niemożnością podjęcia legalnego
zatrudnienia, w wyniku czego nie nabyły w pełni świadczeń emerytalnych;
lub z powodu swojego zaangażowania w działalność na rzecz demokratyzacji
nie mogły kontynuować nauki na poziomie średnim i wyższym co znacznie
pogorszyło ich przyszłą pozycję społeczną.
1. 2. Osoby i podmioty:
aktywnie angażujące się na rzecz upamiętniania historii Polski, związane
z wydarzeniami historycznymi, działające na rzecz rozwoju społeczności
loklanych, społeczeństwa obywatelskiego, aktywizacji młodzieży oraz wsparcie
osób starszych i wykluczonych społecznie;
aktywnie działające w obszarze edukacji oraz podnoszenia świadomości
społecznej poprzez różnego rodzaju środki multimedialne oraz spotkania
bezpośrednie.
2. Beneficjenci Programu
2.1 Beneficjentami Programu, w przypadku Beneficjentów indywidualnych (pkt.
1.1. niniejszego regulaminu), mogą być wyłącznie osoby o trudnej sytuacji
materialnej i/lub o miesięcznym dochodzie, nie przekraczającym średniej krajowej.
Mogą to być również osoby, które w wyniku nagłych zdarzeń losowych, wymagają
natychmiastowego wsparcia materialnego.

2.2. W przypadku Beneficjentów, o których mowa w pkt. 1.2. niniejszego
Regulaminu, decyzja o przyznaniu dotacji każdorazowo rozpatrywana jest
idnywidualnie przez Zarząd Fundacji. Zarząd może w tym zakresie konsultować się
i działać w porozumieniu z Radą Fundacji.
III Cel Programu
Celem Programu jest:
1. Wsparcie finansowe działaczy zaangażowanych w proces demokratyzacji Polski
po 1945 r. oraz zaktywizowanie ich do działalności edukacyjnej przybliżającej
młodym Polakom wiedzę o tamtym okresie oraz propagującej postawy
prodemokratyczne i prowolnościowe.
2. Wsparcie finansowe osób oraz podmiotów aktywnie angażujących się na rzecz
upamiętniania historii Polski, prowadzenia projektów edukacyjnych z tym
związanych oraz organizację wydarzeń lokalnych i ogólnopolskich na rzecz
upowszechnienia wiedzy i świadomości obywatelskiej.
Cel ten realizowany jest poprzez:
- przyznawanie jednorazowej pomocy Beneficjentom Programu – indywidualnym
oraz innym podmiotom społeczym;
- przyznawanie stałego wsparcia finansowego najbardziej potrzebującym
Beneficjentom Programu i/ lub organizacjom społecznym;
- spotkań wolontariuszy Fundacji z Beneficjentami Programu, nagrywanie ich
wspomnień, uwiecznianie na fotografii oraz zachęcanie do wspólnych działań
edukacyjnych na temat ich działalności, skierowanych do młodych ludzi;
- realizację partnerskich projektów społecznych z innymi organizacjami
pozarządowymi i/lub osobami, które aktywnie działają na rzecz umacniania
demokracji, upowszechniania wiedzy historycznej, integrację i aktywizację
społeczności lokalnej wokół upamiętniania miejsc, osób i wydarzeń, mających
znaczenie dla współczesnej historii Polski;
- realizację spotkań, warsztatów, prelekcji, obchodów rocznicowych, konferencji,
jak również materiałów zdjęciowych, audiowizualnych, wydawniczych, radiowych
propogujących współczesną historię Polski oraz aktywizację społeczną wybranych
grup społecznych;
- działalność o charakterze edukacyjnym, informacyjnym i promocyjnym.
IV Wnioskodawcy
O wsparcie finansowe ze środków Fundacji mogą się ubiegać:
- osoby indywidualne, opisane w pkt. II niniejszego regulaminu oraz osoby
wnioskujące w imieniu lub na rzecz tych osób;
- organizacje pozarządowe, które zrzeszają osoby niegdyś uczestniczące
w procesach demokratyzacyjnych w Polsce i/ lub aktywnie angażujących się na
rzecz upamiętniania historii Polski, jak również prowadzenia projektów

edukacyjnych z tym związanych oraz organizację wydarzeń lokalnych
i ogólnopolskich na rzecz podnoszenia wiedzy i świadomości obywatelskiej.
V Warunki Organizacyjne Programu
1. Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć jeden Wniosek w danym roku
kalendarzowym.
2. Jedynie w sytuacjach, wymagających szybkiego działania celem ratowania
zdrowia i życia oraz w nagłych sytuacjach życiowych, wymagających niezwłocznej
interwencji dopuszczalne jest ponowne wystąpienie o wsparcie w danym roku
kalendarzowym. Wniosek taki będzie rozpatrzony w trybie nadzwyczajnym.
Podobnie wnioski od organizacji pozarządowych oraz innych organizacji
społecznych, które z uwagi na prowadzoną działalność, czas realizacji projektów
partnerskich podjmują aktywność z tym związaną w trybie bieżącym.
3. Wsparcie może być przeznaczone na:
3.1. cele zdrowotne związane głównie z:
- zakupem niezbędnych leków oraz sprzętu rehabilitacyjnego;
- pomoc medyczną, poradnictwo specjalistyczne, profesjonalne usługi opiekuńcze
i rehabilitacyjne.
3.2. pomoc rzeczową:
- zakup podstawowych sprzętów domowych lub wymianę istniejących, zakup
ubrań.
3.3. bytowe:
- żywnościowe, w tym dofinansowanie posiłków, zakup żywności;
- mieszkaniowe, w tym dofinansowanie ogrzewania mieszkania, wymiana
grzejników, okien, zobowiązania czynszowe i inne opłaty administracyjne.
3.4 rocznicowe:
- udział w uroczystościach okolicznościowych: bilety PKP, noclegi, wyżywienie;
- zakup wieńców i zniczy;
- wydawnictwa.
3.5 edukacyjne, informacyjne, promocyjne.
3.6 wydawnicze, audiowizualne, radiowe.
4. Maksymalna kwota wsparcia finansowego stałego w przypadku Beneficjentów
indywidualnych wynosi 500 pln i jest wypłacana do 10 dnia każdego miesiąca
przez okres 12 miesięcy, na podstawie zawartej z Beneficjentem Umowy
Darowizny. Po zakończeniu tego okresu Wnioskodawca może ponownie złożyć
wniosek o dofinansowanie.
5. Maksymalna kwota wsparcia finansowego jednorazowego o jakie może
wystąpić Wnioskodawca indywidualny wynosi 10 000 pln. Przyznane środki
zostaną wypłacone w jednej transzy po zawarciu Umowy Darowizny między
Wnioskodawcą i Fundacją. Komisja Fundacji ma prawo zadecydować o zamianie
wnioskowanego wsparcia jednorazowanego na rzecz wsparcia stałego.
W przypadku Beneficjentów jakimi są organizacje społeczne oraz inne organizacje

pozarządowe, kwota darowizny przyznawana jest indywidualnie przez Zarząd
Fundacji w porozumieniu z Radą.
6. Maksymalna kwota wsparcia finansowego o jakie w danym roku
kalendarzowym może wystąpić Wnioskodawca – organizacja pozarządowa wynosi
150 000 zł. Kwota ta, w szczególnych sytuacjach, może być zwiększona na
Posiedzeniu Rady Fundacji.
7. Przyznane wsparcie finansowe może być przekazywane na rachunek bankowy
Beneficjenta lub przekazem pocztowym.
8. Wnioskodawca, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie może zostać
poproszony o sprawozdanie z wydatkowania przyznanej kwoty.
VI Sposób Realizacji Programu
1. Nabór wniosków o wsparcie finansowe trwa w sposób ciągły do wyczerpania
środków.
2. Wnioskodawcy mogą składać Wnioski do 10 dnia każdego miesiąca, lub
w przypadku organizacji społecznych w trybie bieżącym, w formie elektronicznej
na adres: info@wspolnotapokolen.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na
adres: Fundacja Wspólnota Pokoleń, ul. Dworcowa 25/6, 50-456 Wrocław.
W przypadku przedłożenia wniosku za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
decyduje data wpłynięcia wniosku do Fundacji.
3. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję do 14 każdego miesiąca, w skład
której wchodzi 2 członków Rady Fundacji lub w przypadku organizacji
społecznych w trybie indywidualnym.
4. Komisja i/lub Zarząd Fundacji dokonuje analizy i oceny wszystkich
zaakceptowanych pod względem formalnym Wniosków, biorąc pod uwagę kryteria
ujęte w niniejszym regulaminie.
5. Wnioski będą oceniane pod względem:
5.1. Formalnym:
- daty wpływu wniosku – w przypadku wniosków indywidualnych;
- tego czy wniosek został złożony przez podmiot uprawniony;
- kompletności danych ujętych we Wniosku;
- wiarygodności tych danych;
- zasadości projektu realizowanego przez podmiot / organizację społeczną, zgodnie
z niniejszym Regulaminem.
5.2. Adekwatności:
- tzn. czy wniosek jest zgodny z celami Programu;
- czy Beneficjentem jest osoba, spełniająca wymogi niniejszego Regulaminu.
6. Wnioski niekompletne, nie zawierające wymaganych danych, nie będą
rozpatrywane.
7. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o wynikach prac Komisji indywidualnie,
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, do 3 dni roboczych po
zakończeniu prac Komisji.

8. W ramach jednego miesiąca Komisja może przyznać dotacje w łącznej kwocie
nie przekraczającej 45 000 zł w przypadku Beneficjentów indywidualnych oraz
150 tysięcy w przypadku Beneficjentów jakimi są podmioty/ organizacje
społeczne.
9. Wnioski nie rozpatrzone przez Komisję z powodu wyczerpania limitu
finansowego na dany miesiąc w miesiącu w którym wpłynęły, przechodzą do
rozpatrzenia w kolejnym miesiąc.
10. Podpisanie umów z Beneficjentami nastąpi w terminie do 14 dni od momentu
poinformowania Beneficjentów o przyznanym wsparciu finansowym.
11. Obdarowany może zostać zaproszony przez wolontariuszy Fundacji do
rozmowy na temat działalności na rzecz demokratyzacji kraju. Zebrane w czasie
wywiadu materiały posłużą jako materiał edukacyjny dla młodzieży. Beneficjent
dotacji może, ale nie jest do tego zobowiązany, włączyć się w działania Fundacji na
rzecz promowania postaw obywatelskich poprzez bezpośrednie spotkania
z młodzieżą ze szkół, uczelni i innych podmiotów współpracujących z Fundacją.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wnioskodawcy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie przez Fundację ich
danych oraz danych osobowych osób ich reprezentujących wyłącznie w na
potrzeby Programu.
3. Fundacja zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany Regulaminu bez
podania przyczyny, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym zainteresowanych
Programem na stronie internetowej Fundacji.
5. Fundacja zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości dopuszczalnych form
wsparcia, bez podania przyczyny, przy jednoczesnym powiadomieniu o tym
zainteresowanych Programem na stronie internetowej Fundacji.
6. Każdy Wnioskodawca w ramach Programu ma prawo do złożenia odwołania
w formie pisemnej i przesłania go na adres Fundacji: Fundacja Wspólnota Pokoleń,
ul. Dworcowa 25/6 50-456 Wrocław, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
zdarzenia uzasadniającego odwołanie. Fundacja rozpatrzy odwołanie w terminie 14
dni. Decyzja Fundacji w zakresie odwołania jest ostateczna i prawnie wiążąca.
7. Zasady Programu określa niniejszy Regulamin oraz wskazówki dostępne na
stronie internetowej Fundacji.

