
AKTYWNA WARSZAWSKA MŁODZIEŻ 

W ramach programu Urzędu m.st. Warszawy, organizacje pozarządowe są operatorami, czyli pozostają w kontakcie z młodzieżą, przydzielają jej budżet 

na realizację działań oraz służą pomocą merytoryczną i organizacyjną. W roku szkolnym 2019/2020 operatorami są: Stowarzyszenie Harcerskie wspólnie 

z Okręgiem Mazowieckim ZHR (Inicjatywy Młodzieżowe), Polskie Towarzystwo Fizyczne (Ochota na naukę), Klub Inteligencji Katolickiej (Mam Pomysł), 

Fundacja ARTE (W Warszawie jest MOC!), Youth Human Impact (Inicjator w akcji). Poniżej prezentujemy zasady realizacji projektów określone przez 

poszczególne organizacje. 

Główny cel programu 
Wsparcie aktywności warszawskiej młodzieży w realizowaniu projektów  

rozwijających jej zainteresowania i umiejętności społeczne. 

 
Kto może złożyć 

projekt? 

Kiedy składa się 

formularz? 
Realizacja 

Wybór projektów 

do realizacji 

Maksymalna 

wartość 

Czas realizacji 

projektu 

 

Inicjatywy młodzieżowe 

 

inicjatywym@sh.org.pl 

FB: Inicjatywy Młodzieżowe 

Młodzież warszawskich 

szkół w wieku 13-19 lat 

(grupa  min. 3 osób). 

W grupie musi znajdować 

się osoba pełnoletnia. 

Wniosek można 

składać co miesiąc, 

do ostatniego dnia 

miesiąca do 

wyczerpania 

środków, nie dłużej 

niż do końca edycji 

całego projektu 

AWM. 

Grupa młodzieży 

sama realizuje 

projekt przy 

wsparciu 

merytorycznym  

i organizacyjnym 

operatora. 

Projekt ocenia 

powołana do tego 

komisja. 

Można wnioskować 

o kwotę do 3000 

złotych na jeden 

projekt. 

Nie dłużej niż 

3 miesiące. 

Może być 

wydarzenie 

cykliczne lub 

jednorazowe. 

Nie później niż 

do końca edycji 

- rok szkolny. 

 

Ochota na naukę 

 

 
 

ochota.fuw.edu.pl 

FB: Ochota na naukę 

Młodzież mieszkająca lub 

ucząca się w Warszawie 

od VII klasy szkoły 

podstawowej do klasy 

maturalnej, która jest 

zainteresowana naukami 

ścisłymi i przyrodniczymi. 

Grupa, co najmniej 3 osób 

oraz pełnoletni 

koordynator grupy. 

Do 7.10.2019 r. 

w sesji jesiennej. 

W sesji wiosennej 

od 13.01.2020 r. do 

2.03.2020 r. 

 

Grupa młodzieży 

sama realizuje 

projekt przy 

wsparciu 

merytorycznym 

i organizacyjnym 

operatora. 

Projekt ocenia 

powołana do tego 

komisja. 

Można wnioskować 

o kwotę do 

4000 złotych na 

jeden projekt. 

Projekt musi 

zostać 

zrealizowany 

w edycji 

jesiennej 

w ciągu 4 mies., 

w edycji 

wiosennej 

w ciągu 3 mies. 

 

mailto:inicjatywym@sh.org.pl
http://ochota.fuw.edu.pl/


 

Mam pomysł 

 

 

 

www.kik.waw.pl/projekty/mam 

-pomysl2/ 

FB: Mam Pomysł 

Młodzież z ostatnich klas 

szkoły podstawowej  

(VI, VII, VIII) oraz ze szkół 

ponadpodstawowych do 

ukończenia 18 roku życia.  

Grupa musi liczyć co 

najmniej 3 osoby oraz 

posiadać pełnoletniego 

opiekuna. 

Formularze 

przyjmowane są 

w trybie ciągłym 

w dwóch edycjach. 

Pierwsza trwa do 

31.12.2019 r., 

a kolejna do 

31.08.2020 r. 

Wniosek można 

złożyć przez 

Internet lub w wersji 

papierowej. 

Grupa młodzieży 

realizuje projekt 

przy wsparciu 

merytorycznym, 

finansowym, 

organizacyjnym 

operatora głównie 

na terenie 

Warszawy.  

Projekt ocenia 

powołana do tego 

komisja w okresie 

2 tygodni od jego 

złożenia.  

Wniosek musi się 

zgadzać 

z regulaminem 

projektu. 

Można wnioskować 

o 3500 złotych na 

jeden projekt. 

Projekt musi 

zostać 

zrealizowany 

w jednym 

z dwóch 

terminów (do 

31.12.2019 r. 

lub do 

31.08.2020 r.) 

 

W Warszawie jest MOC! 

 

 
 

http://www.fundacja-arte.pl/ 

FB: Fundacja Arte 

Uczniowie warszawskich 

placówek oświatowych 

(publicznych 

i niepublicznych), 

począwszy od klas VII 

szkół podstawowych, na 

szkołach 

ponadpodstawowych 

kończąc. 

 

Wnioski 

o dofinansowanie 

projektów lub 

wnioski 

multimedialne są 

przyjmowane 

w okresie od 

1.09.2019 r. do  

30.06.2020 r. 

 

Grupa młodzieży 

sama realizuje 

projekt przy 

wsparciu 

merytorycznym 

i organizacyjnym 

operatora. 

 

Projekt ocenia 

powołana do tego 

komisja. 

 

Można wnioskować 

o kwotę do 

4000 złotych na 

jeden projekt. 

 

Projekty mogą 

być realizowane 

od 1.09.2019 r.  

do 31.07.2020 r. 

 

 

Inicjator w akcji 

 

 
 

http://youthhumanimpact.com 

 

Uczniowie klas VII i VIII 

szkół podstawowych 

oraz uczniowie szkół 

ponadpodstawowych. 

Zgłoszenia 

przyjmowane są na 

początku roku 

szkolnego. 

Udział 

w warsztatach 

przygotowujących 

do realizacji 

projektu/inicjatywy 

młodzieżowej. 

Projekt ocenia 

powołana do tego 

komisja. 

Kwota 

dofinansowania do 

3000 złotych na 

jeden projekt. 

Prezentacja 

projektu 

podczas gali 

kończącej 

projekt. 

 

http://www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2/
http://www.kik.waw.pl/projekty/mam-pomysl2/
http://www.fundacja-arte.pl/
http://youthhumanimpact.com/

