„Pracownie wyobraźni – stwórz swoje miejsce przyjaźni
z książką”
Etapy przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu
1. PRZYGOTOWANIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE
1.1. Zapoznajcie się z informacjami dotyczącymi programu dostępnymi na stronie internetowej
www.fundacja.przyjaciolka.pl.
1.2. Zapoznajcie się z regulaminem programu i załącznikami.
1.3. Odpowiedzcie sobie na następujące pytania:
•

Czy w Waszej placówce brakuje miejsca, w którym dzieci i młodzież mogłaby
zaprzyjaźnić się z książką?

•

Czy Wasza placówka, albo najbliższa biblioteka oferuje księgozbiór, który jest atrakcyjny
dla dzieci i młodzieży z Waszej miejscowości? Jakich książek tam brakuje?

•

Czy w Waszej placówce uda się Wam wygospodarować salę, albo jej część na Pracownię
Wyobraźni.

•

Czy jest grupa osób, którą moglibyście zaangażować w wykonywanie projektu?

1.4. Wspólnie z wychowankami ustalcie, jak chcielibyście, aby wyglądał wasz kącik przyjaźni z
książką.
1.5. Przygotujcie plan działania, harmonogram i ustalcie na co powinno zostać wykorzystane
dofinansowanie.
1.6. Zapoznajcie się z formularzem Wniosku.
1.7. Przygotujcie makietę/ pracę plastyczną/ rzeźbę/ projekt swojego Kącika Wyobraźni.
1.8. Udokumentujcie tworzenie swojej pracy z punktu 1.7. tak abyśmy widzieli zaangażowanie,
dobrą zabawę i wspólną pracę.
1.9. Zapoznaj się z instrukcją przesyłania plików na serwer http://www.wetransfer.com.
1.10. Przygotujcie listę książek, którą chcielibyście mieć w swojej Pracowni.
1.11. Wypełnijcie formularz online. Pamiętajcie, że wniosek trzeba wypełnić za jednym razem,
więc zaczynając go wypełniać przygotujcie wszystkie potrzebne informacje.
1.12. Po wysłaniu formularza otrzymacie na adres e-mail wskazany we Wniosku potwierdzenie
jego złożenia. Jeśli go nie otrzymacie skontaktujcie się z nami.
1.13. Czekajcie na ogłoszenie wyników.
1.14. Jeśli otrzymacie dofinansowanie zostaniecie o tym poinformowani odrębnym mailem, w
którym będzie także informacja o kolejnych krokach, które należy podjąć, aby realizować
projekt.

2. REALIZACJA PROJEKTÓW
2.1. Po otrzymaniu informacji o możliwości realizacji projektu, zapoznajcie się ze wszystkimi
informacjami w nim zawartymi.
2.2. Prześlijcie nam wydrukowany w dwóch kopiach i podpisany Regulamin
2.3. Poczekajcie na otrzymanie ustalonej kwoty dofinansowania.
2.4. Rozpocznijcie przygotowanie Pracowni Wyobraźni.
2.5. Zakupcie wybrany księgozbiór.
2.6. Przygotujcie 3 scenariusze zajęć, które będą odbywać się w Pracowni. Scenariusze mają być
oparte o wybrane pozycje z zakupionego księgozbioru i uwzględniać rozwój społeczny dzieci,
zwiększając ich wiedzę o innych kulturach
2.7. Przygotujcie dokumentację zdjęciową/filmową powstałych Pracowni oraz przeprowadzanych
zajęć.
2.8. Przygotuj kopie faktur i rozliczenie budżetu.
2.9. Prześlijcie nam sprawozdanie, na które składać się będzie:


dokumentacja zdjęciowa/filmowa powstałych Pracowni Wyobraźni, przesłana za pomocą
www.wetransfer.com



prezentacja zdjęciowa/filmowa przeprowadzonych zajęć przesłana za pomocą
www.wetransfer.com (NIE chodzi o przesyłanie filmów całych zajęć, a raczej o
przygotowanie ich krótkiej prezentacji)



3 scenariusze zajęć, które odbyły się w Pracowni Wyobraźni



Rozliczenie budżetu (spis faktur i ich kopia)

Realizacja Pracowni Wyobraźni możliwa dzięki sprzedaży książek
Efekt Domina - moc pomagania. Opowiadania o dzieciach całego świata.

