Mikrogranty dla seniorów – ruszył nabór

Poznańscy seniorzy i seniorki, którzy chcą zrobić coś dla siebie lub dla
swojego otoczenia, mogą zdobyć nawet 1500 zł na realizację swoich pomysłów.
Ruszył nabór do projektu „Akademia Aktywności Senioralnej 2021” – mikrogranty
czekają na chętnych.
Mikrogranty to dotacje, które będą przyznawane nieformalnym, co najmniej
trzyosobowym grupom seniorów i seniorek (w wieku 60+) mieszkających w
Poznaniu. Aby się po nie zgłosić, nie trzeba być członkiem żadnej fundacji
czy stowarzyszenia. Wystarczy mieć dobry pomysł, który może być ciekawy także
dla innych poznaniaków.
Sfinansowane mogą zostać pomysły, które aktywizują seniorki i seniorów lub
wspierają współdziałanie mieszkańców. Projektem może więc być np.
zorganizowanie interesującego spotkania, przeprowadzenie warsztatów czy
szkoleń, organizacja konferencji albo wydarzenia integracyjnego. Pieniądze
można dostać także na międzypokoleniowe spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz
konsultacje czy doradztwo.
W konkursie zostanie wybranych min. 28 najlepszych inicjatyw, które otrzymają
mikrogrant w wysokości do 1 500 zł. Wszystkie mikrogranty muszą zostać
zakończone do 15 grudnia 2021 r. Minimalny czas trwania działań podczas
realizacji mikrograntu to 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych).
Maksymalna wysokość dotacji to 1,5 tys. zł. Finansowany z budżetu Miasta
projekt „Akademia Aktywności Senioralnej 2021” realizuje Wielkopolska Sieć
Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”.
Jak się zgłosić?

Aby wziąć udział w konkursie i ubiegać się o mikrogrant, należy złożyć
ofertę, czyli dokładnie opisać swój pomysł na specjalnie w tym celu
przygotowanym formularzu. Można go znaleźć na
stronie: dzialamyrazem.pl/konkurs
Wypełniony formularz można wysłać mailem na adres: ngo@dzialamyrazem.pl lub
dostarczyć do biura projektu przy ul. Jackowskiego 5/7.
Więcej informacji na temat konkursu można uzyskać:
na stronie: dzialamyrazem.pl/konkurs
pod numerem infolinii 666 739 981. Infolinia jest czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 10.00 – 15.00.
w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów –
telefonicznie pod numerem tel. 696 565 116, w środy w godzinach
16.00-20.00.
w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod
adresem ngo@dzialamyrazem.pl. W tytule e-maila należy podać „Konsultacja
Akademia Aktywności Senioralnej 2021”
w biurze przy ul. Jackowskiego 5-7, od poniedziałku do piątku w godz. od
12.00 do 16.00.
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