„To dla mnie ważne” – ruszył konkurs grantowy dla inicjatyw na rzecz pogodnego dzieciństwa

Organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci, rodziny i wychowania
mogą wziąć udział w konkursie grantowym „To dla mnie ważne”,
ogłoszonym przez Fundację Aviva. Pula grantów to 100 000 zł. Celem
konkursu jest wyłonienie ciekawych inicjatyw, pomagających rodzicom w
wychowaniu małych dzieci. Konkurs trwa od 27 stycznia do 28 marca 2014
roku. W tym czasie można zgłaszać inicjatywy na stronie www.todlamniewa
zne.pl
Organizacje pozarządowe działające na rzecz dzieci, rodziny i wychowania mogą wziąć
udział w konkursie grantowym „To dla mnie ważne”, ogłoszonym przez Fundację Aviva.
Pula grantów w pierwszej edycji konkursu to 100 000 zł.

Celem konkursu jest wyłonienie ciekawych inicjatyw, pomagających rodzicom w wychowaniu
małych dzieci. Wyróżnia go innowacyjny mechanizm zgłaszania wniosków i zdobywania dla
nich poparcia w głosowaniu internetowym.

Konkurs trwa od 27 stycznia do 28 marca 2014 roku. W tym czasie można zgłaszać inicjatywy
na stronie www.todlamniewazne.pl , poddając je zarazem pod głosowanie internautów.
Dwadzieścia inicjatyw, które zyska największe poparcie w tym głosowaniu, zostanie
przedstawione jury, które rozdzieli pulę grantów w wysokości 100 000 zł. W skład jury
wchodzą osoby, które cieszą się autorytetem w sprawach istotnych dla rodziców i dzieci.

Fundacja Aviva zaprasza do udziału w konkursie stowarzyszenia, fundacje, samorządy lub
inne podmioty działające na rzecz dzieci. Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie,
podając podstawowe informacje o projekcie i przybliżoną kwotę potrzebną do jego realizacji
(nie więcej niż 50 000 zł). Warto też załączyć zdjęcia, filmiki lub inne materiały multimedialne.

Jakie inicjatywy można zgłaszać do konkursu?

Każda propozycja powinna służyć dobru wspólnemu, czyli korzyści z jej realizacji powinna
odczuwać szersza społeczność. Nie ma zamkniętej listy inicjatyw, które można zgłaszać do
konkursu – organizator stawia na pomysłowość, różnorodność i społeczną aktywność.
Inicjatywy mogą mieć charakter inwestycji lub programów społecznych.
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Kilka przykładów:
- utworzenie lub odnowienie placu zabaw dla dzieci
- zakup sprzętu dla dzieci do świetlicy, sali zabaw
- utworzenie miejsca przyjaznego dzieciom i rodzicom na podwórku, osiedlu
- program zajęć artystycznych, sportowych, rozwojowych dla dzieci i rodziców
- działania zachęcające ojców do aktywnego spędzania czasu z dziećmi
- działania wspierające rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych
- inicjatywy w przestrzeni wirtualnej (portal poradnikowy dla rodziców, mapa miejsc
przyjaznych dzieciom, aplikacje mobilne).

Ważnym elementem jest zdobycie poparcia dla zgłoszonej inicjatywy w głosowaniu
internetowym. Fundacja Aviva przygotowała w tym celu specjalny zestaw narzędzi. Korzystając
z nich można łatwo przygotować i wydrukować kolorowy plakat lub ulotkę promujące
inicjatywę. Można stworzyć różne materiały do internetu, m.in. na Facebooka. Warto też
skorzystać z innych porad, jak i gdzie promować swoją inicjatywę, żeby zdobywać głosy.
Poradniki i materiały są dostępne po zgłoszeniu inicjatywy na stronie www.todlamniewazne.pl .

Większość członków jury to osoby nie związane z Fundacją Aviva, które są autorytetami w
sprawach ważnych dla rodziców i dzieci:
- Iga Głodzik-Młynarczyk, blogerka angażującą się w akcje społeczne na rzecz dzieci –
www.kurlandia.blog.onet.pl
- dr Aleksandra Piotrowska, psycholog dziecięcy, autorka wielu publikacji dla rodziców i
nauczycieli, znana też z wypowiedzi telewizyjnych
- prof. Janusz Książyk, kierownik Kliniki Pediatrii, Żywienia i Chorób Metabolicznych,
Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
- Jacek Olszewski, członek zarządu Fundacji Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej,
swojej zmarłej żony, znanej siatkarki –
www.kroplazycia.pl
- Paweł Woliński, prezes Fundacji Mamy i Taty, prężnie działającej organizacji
zrzeszającej rodziców –
www.mamaitata.org.pl

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 18 kwietnia 2014 roku.
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Pytania dotyczące konkursu grantowego „To dla mnie ważne” można kierować mailem pod
adres: fundacja@aviva.pl .
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