
            
 

       

PROGRAM WSPARCIA INICJATYW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA TAK. 

REGULAMIN 

 

 

 

I   WSTĘP. 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania przez Stowarzyszenie Na Tak, ul. Płowiecka 15,  

60-277 Poznań, NIP: 779-10-65-369, REGON: 630159603 wsparcia dla  inicjatyw na rzecz środowiska 

osób niepełnosprawnych. 

 

2. Postanowienia regulaminu mają na celu zapewnienie przejrzystości i czytelnych zasad wyboru 

inicjatyw na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami. 

 

 

II. JAKIE SĄ ZAŁOŻENIA I CEL PROGRAMU? 
 

Program Wsparcia Inicjatyw Członków Stowarzyszenia powstał w odpowiedzi na potrzebę ciągłego 

rozwijania oferty Stowarzyszenia Na Tak. Dzięki programowi Zarząd Stowarzyszenia Na Tak dąży do tego, 

by dobrze rozpoznawać potrzeby członków Stowarzyszenia, korzystać z pomysłów i inicjatyw oddolnych i 

zachęcić członków Stowarzyszenia do aktywności na rzecz Stowarzyszenia.   

 

1. Program  zakłada udzielanie rocznie trzech dofinansowań na realizacje nowych, dotychczas nie 

realizowanych inicjatyw, w obszarach, które nie są jeszcze przez Stowarzyszenie zagospodarowane.  

 

2. Zakłada się maksymalna kwotę dofinansowania inicjatywy w wysokości: 

a. 3000zł dla inicjatyw planowanych na czas od 3 do 6 miesięcy 

b. 6000zł dla inicjatyw o charakterze stałym trwających minimum 10 do 12 miesięcy  

 

3. Program nie zakłada organizacji jednorazowych i okazjonalnych akcji i inicjatyw 

 

4. Środki finansowe na dofinansowanie inicjatywy pochodzą ze środków społecznych Stowarzyszenia 

Na Tak. 

 

III. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA? 

 

 

1. O przyznanie dofinasowania  w ramach Programu mogą ubiegać się członkowie Stowarzyszenia Na 

Tak.  

 

2. Każdy z członków Stowarzyszenia  może otrzymać dofinansowanie na warunkach określonych w 

Programie 

 

3. Każdy z członków Stowarzyszenia  może złożyć maksymalnie jedną inicjatywę w każdym roku 

realizacji Programu. 

 

IV. JAKA JEST WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA ? 

 



1. Zakłada się maksymalna kwotę dofinansowania inicjatywy w wysokości: 

a) 3000zł dla inicjatyw planowanych na czas od 3 do 6 miesięcy 

b) 6000zł dla inicjatyw o charakterze stałym trwających minimum 10 do 12 miesięcy  

. 

 

 

V. KIEDY PROJEKTY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE? 

 

W ramach PROGRAMU zorganizowanego w 2018 roku, projekty mogą być realizowane najwcześniej od 

dnia  1 listopada 2018 a ich realizacja musi zakończyć się najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku, 

przy czym okres trwania projektu nie może być krótszy niż 3 miesiące. 

 

VI. NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE? 

 

1. Środki finansowe przekazane na inicjatywy  mogą być przeznaczone na: 

a. inicjatywy celowe  nakierowane na wsparcie rozwoju i zaspokajanie potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami na wszystkich etapach życia 
b. inicjatywy celowe nakierowane na wsparcie i zaspokajanie potrzeb otoczenia osób z 

niepełnosprawnościami 
 

2. W ramach przyznanych środków można sfinansować następujące koszty: 

a. koszty osobowe specjalistów/ekspertów niezbędnych do realizacji inicjatywy 

b. zakup materiałów niezbędnych do realizacji inicjatywy, 

c. wynajem pomieszczeń niezbędnych do zrealizowania inicjatywy 

d. inne koszty, uzasadnione i niezbędne do zrealizowania inicjatywy 

e. wszystkie koszty musza być udokumentowane np. stwierdzone fakturą, rachunkiem, umową,  

f. wszystkie koszty musza być ujęte w kosztorysie inicjatywy, 

 

 

 

VII. JAK BĘDZIE PROWADZONY NABÓR INICJATYW W RAMACH PROGRAMU? 

 

Stowarzyszenie Na Tak  ogłasza informacje o naborze projektów/inicjatyw na swojej stronie internetowej – 

www.natak (w zakładce dla członków Stowarzyszenia Na Tak) oraz informacja o konkursie zostanie 

rozesłana do członków drogą e-mailową. Wszystkich informacji o konkursie udzielać będzie biuro 

Stowarzyszenia Na Tak, w godzinach swojej pracy. 

 

 

VIII. JAK MOŻNA ZŁOŻYĆ INICJATYWĘ? 

 

1. W ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Na Tak  naboru projektów/inicjatyw, członkowie 

składają pomysł na inicjatywę na formularzu przygotowanym dla Programu,   którego wzór dostępny 

będzie na stronie Stowarzyszenia Na Tak, w zakładce dla Członków- PROGRAM INICJATYW 

2. Po wypełnieniu oferty członek wysyła wniosek drogą e-mailową  LUB dostarcza oryginał do biura 

Stowarzyszenia Na Tak, 

3. każdy członek Stowarzyszenia może złożyć jedną inicjatywę. 

4. Wniosek na dofinansowanie  należy złożyć do biura Stowarzyszenia Na Tak najpóźniej do dnia 30 

września 2018 do godziny 15.00 

 

 

IX. GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE? 

 

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Na Tak  

od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 15:00 kontaktując się z: 

- Panią Sylwią Czernek   61 86 88 444   email: biuro@natak.pl 

 

http://www.natak/
mailto:biuro@natak.pl


 

X.  JAK WYBIERANE BĘDĄ INICJATYWY? 

 

1. Pomysły oceniać będzie KAPITUŁA PROGRAMU  składająca się z 2 członków Zarządu 

Stowarzyszenia Na Tak oraz  od 3 do 6 członków-rodziców  Stowarzyszenia Na Tak. 

2. Członków Zarządu do KAPITUŁY PROGRAMU wyznaczy, w drodze głosowania Zarząd 

Stowarzyszenia Na Tak. 

3. Członków –rodziców do KAPITUŁY PROGRAMU wybiorą spośród siebie, w drodze głosowania 

członkowie Stowarzyszenia, na najbliższym, po przyjęciu PROGRAMU do realizacji, sobotnim 

zebraniu informacyjnym dla członków Stowarzyszenia, przy czym informacja o odbywających się w 

tym dniu wyborach do Kapituły zostanie ogłoszona członkom z minimum tygodniowym 

wyprzedzeniem.  

4. Osoby, które złożą pomysł w programie, nie mogą być członkami Kapituły.  

 

XI. JAKIE BĘDĄ KRYTERIA WYBORU INICJATYWY? 

 

Kapituła, wybierając inicjatywy, będzie kierować się następującymi kryteriami: 

a. Efektywność 

b. Innowacyjność 

c. Uzasadnienie potrzeb 

 

 

CO BĘDZIE PODSTAWĄ DO REALIZACJI INICJATYWY? 

 

Z pomysłodawcami wybranych inicjatyw zawarte będzie porozumienie, które określać będzie warunki i 

zasady wydatkowania i rozliczania środków finansowych.  

 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków udzielania dofinansowania Stowarzyszenie Na 

Tak  poinformuje członków Stowarzyszenia za pośrednictwem strony internetowej – www.natak.pl .  

2. Pomysłodawcy zobowiązani są od udzielania Stowarzyszeniu Na Tak niezbędnych informacji na 

temat projektu. 

3. Szczegółowe zasady realizacji inicjatywy oraz rozliczenia zawarte będą w porozumieniu.  

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Stowarzyszenie Na Tak  

 

ZAŁĄCZNIKI: 

- formularz zgłoszenia inicjatywy. 

 

 

http://www.natak.pl/

