
 
 

 

Regulamin realizacji inicjatyw oddolnych mieszkańców i mieszkanek w ramach 
projektu „Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych” w roku 2021 
 
Wprowadzenie 
1. Inicjatywy oddolne mieszkańców i mieszkanek realizowane są w ramach projektu 
„Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych” dofinansowanego ze środków 
budżetowych Miasta Poznania oraz środków pozostających w dyspozycji Rady Osiedla 
Główna w Poznaniu. 
2. Inicjatywa oddolna to działanie realizowane przez mieszkańców i mieszkanki osiedla 
Główna w Poznaniu podejmująca tematy lokalne, które bezpośrednio dotyczą 
mieszkańców osiedla Główna. Inicjatywa oddolna realizowana jest we współpracy grupy 
mieszkańców i mieszkanek z zespołem Fyrtla Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych. 
3. Niniejszy regulamin zawiera niezbędne informacje dotyczące realizacji inicjatyw 
oddolnych mieszkańców i mieszkanek osiedla Główna w Poznaniu. Informacje dotyczą 
w szczególności harmonogramu, celów, formy zgłaszania, realizacji, sprawozdawczości, 
sposobu dokumentowania przeprowadzonych inicjatyw oddolnych. 
 
Cele i tematyka inicjatyw 
4. Inicjatywy oddolne powinny być działaniami na rzecz rozwoju wspólnoty i społecz-
ności lokalnej Głównej oraz zwiększenia zaangażowania mieszkańców i mieszkanek 
w sprawy dotyczące ich najbliższej okolicy. 
5. Charakter realizowanych inicjatyw jest bardzo różnorodny i nieograniczony tema-
tycznie – dopuszcza się możliwość realizacji inicjatyw: sportowych, kulturalnych, artys-
tycznych, edukacyjnych, społecznych, wspólnototwórczych i innych skierowanych do 
społeczności lokalnej osiedla Główna w Poznaniu. 
 
Realizacja inicjatyw a diagnoza społeczności lokalnej 
6. Inicjatywy oddolne powinny odpowiadać na problemy i potrzeby społeczności lokalnej 
osiedla Główna zdiagnozowane przez zespół Fyrtla Główna – Centrum Inicjatyw 
Lokalnych i opublikowane w raporcie pt. „Diagnoza społeczności lokalnej osiedla Główna. 
Aktualizacja – 2020”. 
7. W raporcie pt. „Diagnoza społeczności lokalnej osiedla Główna. Aktualizacja – 2020” 
w szczególności warto zwrócić uwagę na rozdziały: 
– 4.1. „Główne trudności oraz obszary do działania w społeczności lokalnej osiedla 
Główna w Poznaniu”, 
– 4.3. „Zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnej – aktualizacja”. 
8. Wskazany raport można pobrać na stronie internetowej Stowarzyszenia Młodych 
Animatorów Kultury: www.animatorzysmak.pl/do-pobrania 
 
Uczestnicy 
9. Inicjatywy oddolne mogą realizować mieszkańcy i mieszkanki osiedla Główna w Poz-
naniu (indywidualnie lub grupowo), a także mieszkańcy i mieszkanki osiedli przyległych, 
jeśli ich udział będzie właściwie uzasadniony. 
10. W przypadku realizacji inicjatywy przez grupę niezbędne jest wyznaczenie lidera lub 
liderki grupy. 
 
Miejsce realizacji 
11. Miejsce realizacji inicjatyw oddolnych mieszkańców i mieszkanek wyznacza obszar 
realizacji projektu „Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych” tj. teren osiedla Głów-
na w Poznaniu z wyłączeniem terenów niezamieszkałych oraz stref przemysłowych, 
w szczególności na północ od ulicy Chemicznej i Syreniej. W przypadku realizacji 
inicjatyw w okresie pandemii covid-19 dopuszcza się możliwość realizacji inicjatyw 
w przestrzeni Internetu. 
 
Środki finansowe 
12. Łączna pula środków finansowych na realizację inicjatyw oddolnych mieszkańców 
i mieszkanek wynosi w 2021 roku wynosi 16.000,00 złotych brutto.  
13. Maksymalny koszt pojedynczej inicjatywy wynosi 2.500,00–3.000,00 zł brutto. 
14. Środki finansowe nie są bezpośrednio przekazywane realizatorom inicjatywy – 
zakupów wszystkich towarów i usług dokonuje realizator projektu „Fyrtel Główna – 
Centrum Inicjatyw Lokalnych”. 
 



 
 

 

Zgłaszanie inicjatyw 
15. Mieszkańcy i mieszkanki zgłaszają pomysł na realizację inicjatywy oddolnej do zes-
połu Fyrtla Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych. 
16. Osoby chcące zrealizować inicjatywę zobowiązane są do wzięcia udziału w dwóch 
spotkaniach dotyczących inicjatyw oddolnych.  
17. Pierwsze spotkanie pod nazwą „Warsztaty z pomysłem: spotkanie wokół inicjatyw 
oddolnych mieszkańców i mieszkanek Głównej” odbędzie się 26 kwietnia 2021 roku 
o godzinie 17:30 w siedzibie Centrum Inicjatyw Lokalnych (ul. Główna 42, II piętro). Ter-
miny kolejnych spotkań zostaną ustalone z poszczególnymi realizatorami inicjatyw – 
mogą one przybrać formę konsultacji indywidualnych lub grupowych. 
18. Zgłaszanie pomysłów na realizację inicjatywy odbywa się bezpośrednio 
u koordynatorów projektu: 
– Ewelina Chatłas – tel. 662-070-369, e-mail: ewelina@animatorzysmak.pl 
– Daniel Stachuła – tel. 607-259-232, e-mail: daniel@animatorzysmak.pl 
19. Termin zgłaszania wstępnych pomysłów na inicjatywy upływa w dniu 26 kwietnia 
2021 roku (poniedziałek) tj. w dniu, w którym odbywa się spotkanie pod nazwą „War-
sztaty z pomysłem: spotkanie wokół inicjatyw oddolnych mieszkańców i mieszkanek 
Głównej”. 
20. Termin zgłaszania pomysłów na inicjatywy może ulec wydłużeniu w przypadku, gdy 
niewyczerpane zostaną środki finansowe na realizację inicjatyw oddolnych. 
 
Realizacja inicjatyw 
21. Po uczestnictwie w dwóch spotkaniach dotyczących inicjatyw oddolnych, 
realizatorzy inicjatyw zobowiązani są do podpisania porozumienia dotyczącego realizacji 
inicjatywy. Porozumienie zawarte jest pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami przygo-
towującymi inicjatywę oraz zespołem Fyrtla Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych. 
22. Realizatorzy wszystkich inicjatyw otrzymują wsparcie finansowe, merytoryczne, 
organizacyjne, rzeczowe i promocyjne ze strony zespołu Fyrtla Główna – Centrum 
Inicjatyw Lokalnych. Każda inicjatywa oddolna posiada również swojego opiekuna lub 
opiekunkę ze strony CIL. 
23. Sposób dokonywania zakupów towarów i usług, promocja działań, dokumentacja 
fotograficzna oraz wszelkie pozostałe aspekty realizacji inicjatywy zostaną ustalone 
bezpośrednio pomiędzy realizatorami inicjatywy (mieszkańcami i mieszkankami) a opie-
kunem lub opiekunką. 
24. Realizacja inicjatyw oddolnych mieszkańców odbywa się w terminie od 1 maja 2021 
roku do 31 grudnia 2021 roku. 
25. Po zakończeniu realizacji inicjatywy, mieszkańcy i mieszkanki wezmą udział w spot-
kaniu podsumowującym z zespołem Fyrtla Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych. 
Spotkanie ma charakter ewaluacyjny (ocena skuteczności i użyteczności zrealizowanej 
inicjatywy oraz współpracy pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a opiekunami inicja-
tywy oddolnej). 
 
Informacje dodatkowe 
26. Więcej szczegółów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z koordynatorami 
inicjatyw oddolnych oraz podczas spotkania pod nazwą „Warsztaty z pomysłem: spot-
kanie wokół inicjatyw oddolnych mieszkańców i mieszkanek Głównej”. 
Kontakt do koordynatorów: 
– Ewelina Chatłas – tel. 662 070 369, e-mail: ewelina@animatorzysmak.pl 
– Daniel Stachuła – tel. 607 259 232, e-mail: daniel@animatorzysmak.pl 
27. Istnieje możliwość wstępnych konsultacji dotyczących zgłaszanych pomysłów po 
wcześniejszym umówieniu się: 
– w formie stacjonarnej, w dniach wtorek, środa, czwartek w godzinach 16:00-19:00 
w siedzibie Fyrtla Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych (ul. Główna 42, II piętro), 
– w formie on-line – link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym po wcześ-
niejszym umówieniu się. 
28. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury. Projekt 
„Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych” sfinansowano ze środków budżetowych 
Miasta Poznania oraz środków pozostających w dyspozycji Rady Osiedla Główna. Więcej 
informacji na stronie internetowej: www.animatorzysmak.pl 
 
 
 



 
 

 

Poznań, dn. …….. 

 
POROZUMIENIE 

dotyczące realizacji inicjatywy oddolnej mieszkańców i mieszkanek 
 

1. Przedmiot Porozumienia 
1.1. Niniejsze porozumienie zawarte zostaje na potrzeby realizacji inicjatywy 

oddolnej mieszkańców i mieszkanek w ramach zadania pod nazwą „Fyrtel 
Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych”, zwanych w dalszej części Zadaniem. 

1.2. Projektowany czas realizacji Zadania ustala się na okres pomiędzy 
23.03.2021- 31.12.2021 roku. 

1.3. Porozumienie określa zasady i obszary współpracy pomiędzy mieszkańcami 
a realizatorem Zadania.  

2. Obszar współpracy 
2.1. Strony deklarują chęć współpracy na płaszczyźnie organizacyjnej, 

promocyjnej oraz merytorycznej podczas realizacji wskazanej poniżej 
inicjatywy oddolnej. 
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3. Strony porozumienia 

3.1. Porozumienie zostaje zawarte pomiędzy Stowarzyszeniem Młodych 
Animatorów Kultury z siedzibą przy ul. Kościelnej 18/6, 60-538 Poznań, NIP: 
7831714504, REGON: 302745723, KRS: 0000512332 reprezentowanym 
przez poniżej wskazanego opiekuna / wskazaną opiekunkę oddolnej 
inicjatywy mieszkańców oraz mieszkańcami i mieszkankami osiedla Główna 
w Poznaniu. 

3.2. Strony Porozumienia oświadczają, że dobrowolnie zgadzają się na 
współpracę oraz podpisanie niniejszego Porozumienia. 
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